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Héðinn 100 ára

Gleðilega hátíð

Vélsmiðjan Héðinn er aldargömul.
Í blaðinu er fjallað ítarlega um sögu 

Héðins. Forsíðumyndin að þessu sinni er 
af Markúsi Ívarssyni, annars stofnanda 

Héðins. Hinn var Bjarni Jónsson.  
Jón Stefánsson málaði myndina.



Munum að standa þarf
vörð um réttindi
verkafólks

Baráttunni
er aldrei
lokið

Gleymum
því ekki í
hita leiksins



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)

Munum að standa þarf
vörð um réttindi
verkafólks

Baráttunni
er aldrei
lokið

Gleymum
því ekki í
hita leiksins
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12 40

62
Mikill árangur hjá Virk

Þau eru mörg sem hafa endurheimt starfsþrek sitt og 
starfsvilja eftir að hafa leitað hjálpar hjá Virk.  

Mörg segja Virk hafa bókstaflega bjargað lífi þeirra.

Fleiri konur

Konum sem hafa menntað sig  
í iðngreinum fjölgar hratt.  
Í blaðinu okkar er viðtal við formann 
Fagkvenna. Eins eru rifjuð upp viðtöl 
við aðrar konur sem hafa komið við 
sögu hjá okkur.

Drögum taxtana í sundur

Guðmundur Helgi Þórarinsson 
sat lengi í Karphúsinu. Þar var 
samið og Guðmundur fer yfir 
samninginn í viðtali.

Í Bláa Lóninu alla daga

Halldór Lúðvíksson vélvirki 
starfar í Bláa Lóninu.  
Áður hafði unnið hjá 
Landssmiðjunni og Hamri.48

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

Sigurður Gunnar Benediktsson, varaformaður

J. Snæfríður Einarsdóttir

Einar Sveinn Kristjánsson

Tinna Magnúsdóttir

Agnar Ólafsson

Pétur Freyr Jónsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Helgi Már Sigurgeirsson

M-CUBE 18V RAFHLÖÐUVERKFÆRASETT
ABS/AFS/ABH
Stórglæsilegt sett með borvél, höggborvél og sverðsög.
Allar vélar í settinu eru með yfirálagsvörn sem slekkur á mótor
ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað.

Borvél
- Volt: 18V
- Snúningshraði: Allt að 1900 rpm
- Hámarkshersla í hart/mjúkt efni: 60/34 mm
Höggborvél
- Volt: 18V
- Snúningshraði: Allt að 4800 rpm
- Höggkraftur: 2.5 J

Sverðsög
- Volt: 18V
- Lausagangshraði: Allt að 3200 rpm
- Hámarksskurðardýpt í við: 255 mm

Aðrir fylgihlutir
- 3 x 4Ah rafhlöður
- Hleðslutæki
- Glæsileg og vönduð taska með hólfum

Viltu vita meira?

142.950
Verð:

www.wurth.is

Vörunúmer: 5701 441 004



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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Eftir frekar snarpa og stranga 
samningalotu skrifuðu iðnaðarmenn 
ásamt VR-LÍV undir kjarasamning 
við Samtök atvinnulífsins hjá Rík-
issáttasemjara mánudaginn 12. des-
ember. Þetta er stuttur samningur 
sem gildir frá 1.11.2022 – 31.1.2024. 
Þegar þetta er skrifað er samningur 
þessi í atkvæðagreiðslu hjá félags-
mönnum okkar. Ég er þess fullviss 
að lengra var ekki komist án átaka, 
ég líka viss um að samstaða sú sem 
var á milli allra þessara félaga skil-
aði þeirri niðurstöðu sem náðist. 

Ég vil hvetja ykkur til þess að skoða kynningu 
á kjarasamningnum á heimasíðu okkar. Það eru 
nokkur atriði sem ég vil gjarnan nefna. Samning-
ur þessi tekur við af síðasta samningi og er það 
kostur. Ætti reyndar alltaf að vera regla. Þá er líka 
skrifuð inn í hann verkáætlun sem ætti að hjálpa 
okkur að næsti samningur taki við af þessum. 
Verkáætlunina má sjá í kynningunni. 

Þá er einnig sameiginleg yfirlýsing samnings-
aðila um að skipa sameiginlegan starfshóp sem 
hefur það hlutverk að fylgjast með framvindu 
efnahagsmála, þróun verðlags og undirliggjandi 

þátta. Starfshópur þessi mun funda mánaðarlega 
auk þess að funda ársfjórðungslega með fulltrúum 
Seðlabanka Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneyt-
is, Hagstofu Íslands auk innviðarráðuneytis vegna 
húsnæðismála. Jafnframt er hlutverk hópsins að 
stuðla að betri upplýsingagjöf til neytenda til að 
auka samkeppni. Er það mín von að þetta verði 
upphaf að betra eftirliti neytendum til hagsbóta.

Allt þetta er gert með það að leiðarljósi að 
lækka verðbólgu og ná betri stöðugleika. Þar ligg-
ur okkar stærsta kjarabót.

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

Góðir VM félagar 

Guðmundur Helgi Þórarinsson.

Ég er þess fullviss að  
lengra var ekki komist á 
átaka, ég líka viss um að 
samstaða sú sem var án 
milli allra þessara félaga 
skilaði þeirri niðurstöðu 
sem náðist. 

L e i ða r i



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

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



Ferð eldri félaga VM var farin 
þann 10. ágúst. Farin var dagsferð 
um Suðurland.

Lagt var af stað frá Stórhöfða 
um klukkan tíu um morgun-
inn og þaðan ekið með um 50 
manns í rútu sem leið lá um 
Árnes, Þjórsárdal og Hjálparfoss. 
Í bakaleiðinni var farið í gegnum 
miðbæ Selfoss og stoppað þar og 
nýi miðbærinn skoðaður.

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

f é L ag s s ta r f
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ferð eldri félaga VM
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Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 5.ágúst 
á Hlíðavelli, Golfklúbbi Mosfellsbæjar. Fín þátttaka 
var á mótinu, keppt var í höggleik og punktakeppni.

Sigurvegari VM mótsins var Sigurbjörn Theo-
dórsson 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 Sigurbjörn Theodórsson á 41 punktum
2.sæti Jón Valdimarsson á 36 punktum
3.sæti  Sigurður P. Sigurðsson á 32 punktum

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi
1.sæti Ævar Rafn Þrastarson á 88 höggum
2.sæti Gunnlaugur Júlíusson á 89 höggum
3.sæti Guðjón Gunnsteinsson á 92 höggum

golfmót VM 2022



Veitt voru nándarverðlaun á eftirfarandi brautum.
Á 7. braut var Kristinn Brynjólfsson næstur holu 

og hlaut að launum helgarleigu í bústað VM (utan 
úthlutunnartímabila)

Á 18. braut var Pétur Hlöðversson næstur holu 
og hlaut að launum helgarleigu í bústað VM (utan 
úthlutunnartímabila)

Veitt voru verðlaun fyrir lengsta upphafshögg á 
braut næst holu á eftirfarandi brautum.

Á 11. braut átti Gunnar Bergmann Gunnarsson 
lengsta upphafshöggið og hlaut að launum ferðaá-
vísun að andvirði kr. 20.000.

Sigurvegari  mótsins var Sigurbjörn 
Theodórsson og hlaut hann að launum 
hinn eftirsótta farandbikar VM.
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V i ð ta L

Þegar ég settist niður um Guð-
mundi Helga Þórarinssyni, 
formanni VM, var hann nýbúinn 
að skrifa undir samning við SA. 
Fagfélögin voru í samfloti sem og 
verslunarfólk. Næst er að kynna 
samninginn og kjósa um hann.

Fyrsta spurning Guðmundur,  
ertu sáttur við niðurstöðuna  
eða ekki?
„Bæði já og nei. Í honum eru bæði 
kostir og gallar. Launahækkanirn-
ar eru ágætar. Frá 46 þúsund og 
upp í 66 þúsund krónur á mánuði. 
Hversu mikið launin hækka fer 
eftir hvar í launatöflunni hver og 
einn er. Við getum vel við unað 

með það. Flestum þótti lífskjara-
samningurinn þokkalegur. Í 
honum hækkuðu laun um 24 og 
25 þúsund. Sem ég segi, þá þótti 

það nokkuð gott. Nú er ekki krón-
utöluhækkun eins og þá. Við erum 
að draga taxtana í sundur. Síðast 
seldum við frá okkur starfsaldurs-
hækkanir. Nú náðum við inn eins 
árs og þriggja ára hækkunum. 6,75 
prósent hækkunin kemur ofan 
á alla taxta með hámarki. Sem 
þýðir að sá sem er kominn með 
laun upp á 975 þúsund hann fær 
ekki prósentuhækkun, heldur 
hækkar um 66 þúsund. Fáir okkar 
manna eru svo há laun. Sem segir 
að flestir okkar manna eru að fá 
góða hækkun.“

Mér hefur þótt margir segja 
stærstan kost samningsins vera 
hversu stuttur hann er.

Drögum taxtana í sundur
Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VM:

6,75 prósent hækkunin 
kemur ofan á alla taxta 
með hámarki. Sem þýðir 
að sá sem er með laun upp 
á 975 þúsund hann fær ekki 
prósentuhækkun, heldur 
hækkar um 66 þúsund. 



„Það er einn kosturinn, mikið 
rétt. Við vildum fá eitthvað 
meira en launahækkanirn-
ar. Við náðum breytingum á 
vinnutímanum. Nú er vinnu-
vikan 36,25 tímar. Vinnutím-
inn styttist um þetta korter 
og verður 36 tímar. Þetta er 
svo sem ekki stór breyting. Ég 
held að allir verði sáttir við að 
losna við korterið. Við vildum 
fá breytingar á yfirvinnu eitt 
og tvö, en náðum ekki. Við 
náðum hins vegar að til verð-
ur forsendunefnd.

Þá hafa samningsaðilar skipað 
sameiginlegan starfshóp sem hef-
ur það hlutverk að fylgjast með 
framvindu efnahagsmála, þró-
unar verðlags og undirliggjandi 

þátta. Starfshópurinn skal skip-
aður tveimur fulltrúum frá SA og 
tveimur frá fulltrúum sameigin-
lega frá þeim sem skrifuðu undir 
þessa samninga það er frá sam-

V i ð ta L
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Guðmundur Helgi skrifar undir nýgerðan kjarasamning.

Forsvarsmenn félagana og Samtaka atvinnulífsins stilltu sér upp að fundi loknum.

„Við náðum ekki 
breytingum á yfirvinnu. 
Hins vegar varð til 
forsendunefnd.“
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floti iðn og tæknigreina og VR og 
LÍV. Mun starfshópur þessi funda 
mánaðarlega auk þess að funda 
ársfjórðungslega með fulltrúum 
Seðlabanka Íslanda, fjármála-og 
efnahagsráðuneytis, Hagstofu 
Íslands auk innviðaráðuneytisins 
vegna húsnæðismál.

Vonandi næst þarna víð sam-
staða að allir leggi sig fram til þess 
að halda niðri verðbólgunni, sem 
er kannski okkar stærsta mál eins 
og stendur.

Við vitum til dæmis með verð 
á eldsneyti. Í dag kostar eldsneyti 
til Íslands ámóta og það kostaði 
fyrir einu ári, en við borgum samt 
fimmtíu krónum meira nú en við 
gerðum þá. Þarna er dæmi um að 
hagstæðari innkaup skila sér ekki 
til almennings.“

Guðmundur segir að í þessu 
„verðlagseftirliti“ taki SA þátt. 
„Það tel ég vera góðan kost.“

„Við höfum gengist undir nýja 
viðræðuáætlun fyrir næstu samn-
inga. Búið er að skipta henni upp 
í nokkur málefni. Sem dæmi erum 
við byrjaðir að tala saman um 
tæknigreinarnar. Það eru félagar í 
Rafiðnaðarsambandinu, þeir sem 
hafa tekið upp efni, t.d. fyrir Ríkis-

útvarpið. Þeir hafa ekki haft neinn 
kjarasamning. Eins verður farið 
yfir bókanir sem hafa verið gerðar 
samhliða samningsgerð. Ég get 
líka nefnt sveigjanlegan vinnutíma 
og til dæmis rétt starfsfólks til að 
aftengjast síma og netsamskiptum. 
Margir hafa í raun verið tengdir 
vinnu allan sólarhringinn, alla 
daga. Þá get ég einnig nefnt að þeir 
sem eru í ákvæðisvinnu fá aðeins 
meiri hækkanir en aðrir. Þar sem 
þeir höfðu dregist aftur úr.“

Guðmundur nefnir fleiri mál 
sem á að horfa til og byrjað verður 
að því mars næstkomandi. Hann 
vonar að í vor liggi fyrir upp-
lýsingar svo hægt verði að ljúka 
þessari vinnu, jafnvel í haust.

„Eitt af því sem við erum ánægð 
með í þessum samningi er, hann 
tekur við af fyrri samningi og 

launahækkanirnar gilda frá 1. 
nóvember. Oft hafa verið greiddar 
eingreiðslur þegar samningar hafa 
verið lausir í svo og svo langan 
tíma. Nú er ekkert þannig. Launin 
verða bakreiknuð þannig að hækk-
anirnar sem við sömdum um gilda 
þá frá og með nóvemberbyrjun.“

Guðmundur segir að gangi 
þetta allt eftir og búið verði að 
ræða stærri málin í lok næsta árs. 
Þessi nýi samningur gildir til 1. 
febrúar 2024 og von manna er sú 
að þá verði í raun búið að ræða 
saman og jafnvel gera nýjan samn-
ing áður en þessi rennur út.

„Von okkar er sú að búið verði 
að gera næsta samning þegar þessi 
rennur út.“

Nú þegar við erum að tala saman 
er rétt byrjað kynna samninginn. 
Ertu vongóður um að hann verði 
samþykktur?
„Maður veit það aldrei. Við höfum 
haldið fundi á nokkrum stöðum og 
verðum ekki varir við annað en að 
samningnum sé vel tekið. Hljóðið í 
fólki er þannig að það vill frekar fá 
þennan skammtímasamning en fara 
í langa baráttu við þær aðstæður 
sem eru uppi.“ 

V i ð ta L

Guðmundur skýrir helstu atriði samningsins.

„Von okkar er sú að  
búið verði að gera  
næsta samning þegar 
þessi rennur út.“



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

PORT OF HAFNARFJORDUR R
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Nei er eina svar 
útgerðarinnar

Þ að eru merk tímamót hjá 
mörgum félögum innan 
VM. Kjarasamningur tekur 

nú við af kjarasamningi. Annað er 
upp á teningnum þegar kemur að 
sjómönnum. Þeir hafa ekki náð að 
gera samning í meira þrjú ár. Þrjú 
ár. „Við hittumst hálfsmánaðarlega 
og segjum ekki neitt. Staðan er víst 
svo aum hjá útgerðarmönnum 
að ef launakostnaðurinn eykst 
eitthvað þá virðast sem útgerðin 
fari á hausinn. Við erum með 
eina kröfu. Kröfu um að sjómenn 
fái jöfn lífeyrisréttindi og annað 
vinnandi fólk. Það er ætlast til 
að gefum eitthvað eftir á móti. 
Reyndar erum við með þá kröfu 
að kauptryggingin verði tengd 
við einhver laun, eða launavísi-

tölu, svo hún taki breytingum 
eins og annað og ekki þurfi að 
takast á um hana í Karphúsinu. 
Hin krafan er lífeyriskrafan. 
Að þeir fái 3,5 prósent í lífeyr-
issjóð. Rétt eins og allir aðrir 
landsmenn. Þetta mundi kosta 
útgerðina um milljarð á ári. 
Í fyrra greiddu þeir sér 18,5 
milljarða í arð. Á síðustu tveimur 
árum hafa arðgreiðslurnar numið 

alls fjörutíu milljörðum. Hagnað-
ur útgerðarinnar, áður en hann 
greiddi veiðigjöld, tekjuskatt 
og tryggingargjald í ríkissjóð var 
samtals 752,3 milljarðar króna frá 
2009 og út síðasta ár.“

Guðmundur bendir á að á sama 
tíma og hagnaðurinn útgerðar-
innar sé svo mikill, sem raun er 
á, skjótu skökku við að ekki sé 
hægt að verða við kröfunni um 
lífeyrissjóðina

„Græðgin virðist vera svakaleg. 
Þessi gífurlegi hagnaður sem 
hefur verið á síðustu árum er 
meiri en svo að allt fari fjandans 
til ef þeir verða við þessari kröfu 
okkar. Við höfum boðið þeim 
mjög langan samning ef við fá 
þessa breytingu.“

Framkoma þeirra sýnir okkur  
að þeim er alveg sama um sjómennina sína.

Um átta prósent af  
fiskverðinu verður  
eftir erlendis.

k ja r a M á L



Við sendum öllum landsmönnum óskir um gleðilega hátíð. 

Megi gangverk jólanna vera taktfast og framleiða óstöðvandi 

hamingju og frið á heimilum og vinnustöðum um allt land.

Við látum allt
snúast um jólin

www.hd.is
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k ja r a M á L

Hagnaðurinn verður meiri á 
vinnslunum en á skipunum. 
Fiskverði sé haldið niðri. Ekki 
síst vegna þess að aflaverðmætið 
er grunnur að auðlindagjaldinu. 

Því verri útkoma á fiskiskipunum 
og meiri í landvinnslunni, því 
lægri verða veiðigjöldin. Með 
þessu fyrirkomulagi tapar allir 
aðrir en vinnslunnar. Sjómenn 

fá lægri hlut, hafnargjöldin verða 
lægri og auðlindagjaldið verður 
lægra. Allir tapa nema útgerðin 
sem oftast á vinnsluna einnig. 
Þar myndast hagnaðurinn.

„Um átta prósent af fisk-
verðinu verður eftir erlendis. Ef 
þessi átta prósent skiluðu sér 
hingað heim þá myndu tekjurn-
ar vaxa um kannski tuttugu 
milljarða á ári. Hluti af þessu 
hefði farið til sjómannanna og 
sem skattur til ríkisins. Sama er 
með hafnargjöldin og auðlinda-
gjöldin. Allt þjóðfélagið myndi 
njóta góðs af því. Það er eins og 
öllum sé sama um þetta og þó 
þetta gerist. Þar eru stjórnmála-
menn meðtaldir. Ég er orðinn 
hræddur um að útgerðarmenn 
hafi svo mikil ítök í samfélaginu 
að menn vilji ekki styggja þá. 
Ekki má gleymast að þetta er 
auðlindin okkar.“

Af hverju geta sjávarútvegsfyrirtækin ekki greitt það sama 

í lífeyrissjóð og aðrir atvinnurekendur?

 Nú eru kominn þrjú ár síðan kjarasamningar VM og 

annarra stéttarfélaga fiskiskipasjómanna losnuðu. Aðal-

krafa sjómanna er að þeir fái sama greitt í lífeyrissjóð og 

aðrar stéttir í landinu. Kröfur sjómanna hafa verið metnar 

á 1,5 milljarð á ári í kostnað.  SFS (Samtök fyrir tækja í 

sjávarútvegi) hafa farið fram á það að ef þetta ætti að ganga 

yrðu sjómenn að gefa eftir í hlutaskiptunum sem næmi 

þessari upphæð. Launahlutfall í sjávarútvegi væri að sliga 

útgerðina. 

Á síðasta ári voru greiddar 18,5 milljarðar króna í arð 

út úr sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og á árinu 2020 

var greiddur út arður upp á 21,5 milljarða króna, eða 

samtals 40 milljarðar á tveimur árum. 2020 var greiddur  

út 74 prósent af hagnaði í arðgreiðslur. Það hlutfall var 

ekki nema rúmlega 28 prósent í ár. Má því áætla að á 

síðastliðnum tveimur árum hafi hagnaðurinn verið 95 

milljarðar. Sjómannsstarfið er slítandi, erfitt og hættulegt 

starf, sem því miður leiðir stundum til þess að menn ná 

ekki að klára starfsævina, verða öryrkjar vegna líkamlegs 

slits eða slys. Þá þarf fólk að treysta á örorkutryggingu 

lífeyrissjóða, hærri innborgun tryggir hærri bætur.  Svo 

er ekki hægt að ganga að þeirri kröfu sjómanna að þeir fái 

greitt það sama í lífeyrissjóð og aðrir.

Á síðasta ári fjárfestu sjávarútvegsfyrirtækin fyrir 25 

milljarða. Á sama tíma treysta þau sér ekki til að fjár-

festa í sjómönnum sínum fyrir einn og hálfan milljarð. 

Framkoma þeirra sýnir okkur að þeim er alveg sama um 

sjómennina sína. Það eina sem skiptir máli er hagnaður 

og arðgreiðslur sem þeir fá af sameiginlegri auðlind 

þjóðarinnar. Svo eru útgerðarmenn hissa á að ekki sé 

borin ómæld virðing fyrir þeim. Ég á þetta, ég má þetta.

Megi þeir hafa skömm fyrir framkomu sína.

Hafi þeir skömm fyrir

Sjómannsstarfið er slítandi, erfitt og 
hættulegt starf, sem því miður leiðir 
stundum til þess að menn ná ekki að 
klára starfsævina, verða öryrkjar vegna 
líkamlegs slits eða slys.



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!
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james Watt 
breytti sögunni

Það er oftast sagt, að James Watt hafi fundið upp eimvélina. Þetta er þó ekki 
rétt nema að vissu leyti. Eimvélin var, sem kunnugt er, til áður en hann byrjaði 
sitt mikla lífsstarf, en hún var vart nothæf, og honum tókst að gera úr vélum 

þeirra Savarys og Newcomens, sem voru mjög ófullkomnar, þá eimvél, sem með 
sáralitlum breytingum var mikið og notuð og er sums staðar enn.

s ag a N
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Þ að er óhætt að fullyrða, 
að James Watt hafi fengið 
marga góða hæfileika í 

vöggugjöf, enda er sagt, að hann 
hafi verið af góðu bergi brot-
inn. Afi hans, Thomas Watt, var 
kennari í siglingafræði og stærð-
fræði við stýrimannaskóla í Carts-
dyke, sem er lítill bær á bökkum 
Clydefljótsins í Skotlandi. Faðir 
hans, James Watt, var það, sem 
við mundum kalla „þúsund 
þjala smiður“, og hafði „mörg 
járn í eldinum“. Hann var talinn 
hagleiksmaður mikill og snjall 
kaupsýslumaður.

Árið 1730 settist hann að í 
bænum Greenock, sem þá var 
lítið þorp í nánd við Cartsdyke. 
Þar hafði hann með höndum 
margskonar iðju; hann var húsa-, 
skipa- og húsgagnasmiður, hann 
gerði einnig við alls konar tæki, 
svo sem áttavita og önnur sjó-
fræðileg áhöld; auk þess verslaði 
hann með skipsnauðsynjar og 
átti hluti í langferðaskipum. 
Enn fremur hafði hann með 
höndum mörg trúnaðarstörf fyrir 
samborgara sína. Sonur hans, 
hugvitsmaðurinn James Watt, 
fæddist 19. janúar 1736 og var sá 
fjórði í röðinni af fimm systkin-
um; þrjú dóu ung, en bróðir hans 
John Watt drukknaði á æsku-
skeiði.

Það er sagt, að James hafi í 
bernsku verið mjög lasburða 
og þurft afar mikla umönnun. 
Hann var tilfinninganæmur og 
hræðslugjarn og þjáðist stund-
um vikum saman af höfuðverk. 
Vegna þessa lasleika gat hann 
ekki samþýðst öðrum börnum 

og gat framan af ekki sótt skóla, 
en móðir hans kenndi honum 
að lesa, og faðir hans kenndi 
honum að skrifa og reikna. Hann 
lék sér helst að því að teikna og 
búa til ýmsa smáhluti, er hann 
fékk verkfæri og efni á verkstæði 
föður síns, en hans skemmtileg-
asti leikur er sagt að hafi verið 
sá, að mölva verkfæri sín og 
smíðisgripi og smíða nýja hluti 
úr brotunum.

Þrátt fyrir vanheilsu sína 
framan af þroskaðist James furðu 
fljótt og fór snemma að hugsa 
sjálfstætt; eru margar sögur til 
úr æsku hans, sem sanna, að svo 
hafi verið. Einna frægust er sagan 
um það, er hann sat við sjóðandi 
teketil og lék sér að því að athuga 
eiminn, hvernig hann lyfti lok-
inu, er troðið var í stútinn og. s. 
frv., en föðursystir hans kom að 
honum og ávítaði hann harðlega 
fyrir slæpingsskapinn.

Þegar James fór að fara í skóla, 
gekk honum námið treglega 
framan af, og var álitinn frem-
ur tornæmur, en þegar hann 
var 13—14 ára og var kominn í 
latínuskóla, fóru gáfur hans að 
koma í ljós. Honum gekk vel 
í tungumálum, en hans besta 
námsgrein var stærðfræðin; í 
henni var hann jafnan sá færasti í 
bekknum.

Frístundir sínar notaði hann 
mikið til smíða og smíðaði þá 
ýmis leikföng, en mesta ánægju 
hafði hann af því, að lagfæra og 
athuga ýmis nákvæm tæki, svo 
sem áttavita, mæliboga og önnur 
siglingatæki, og komst brátt í 
mikið álit fyrir dugnað sinn og 
nákvæmni á þessu sviði.

Það er sagt, að faðir hans hafi 
átt allmikið bókasafn, og að 
James hafi lesið allt, sem hann 
náði í, og þegar einn af kunningj-

Sigurjón Magnús Egilsson  
bjó til prentunar
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Það hefir orðið hlutskipti flestra mikilmenna og braut-
ryðjenda í heiminum, að eiga erfitt uppdráttar.

Þessar vélar fóru þegar sigurför um allt landið,  
langt fram yfir þær vonir, sem Watt hafði gert sér.

Tvívirk eimvél af James Wattsgerð með 
stjörnuhjóli, nú geymd í Kensingtonsafn-
inu í London.

Hann var tilfinninga-
næmur og hræðslugjarn 
og þjáðist stundum vikum 
saman af höfuðverk.
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um hans benti honum á, að hann 
ætti að vera vandlátari í vali 
þeirra bóka, er hann læsi, svaraði 
hann: „Ég hefi aldrei lesið bók, 
sem ekki hefir veitt mér þekk-
ingu og ánægju“.

Þegar James Watt var 18 ára 
gamall, var hann sendur til 
Glasgow til þess að læra smíði 
nákvæmra tækja. Hann varð 
sjálfur að finna sér lærimeistara, 
en í þeim bæ var þá aðeins einn 
gleraugnasmiður, sem lifði á 
því að selja gleraugu og veiðiá-
höld, stilla hljóðfæri og gera við 
gleraugu og önnur einföld tæki. 
Hjá honum vann James í nokkurn 
tíma, en markmið hans var að 
læra smíði nákvæmra mælitækja, 

og með það fyrir augum fékk 
hann árið 1755 leyfi föður síns til 
þess að fara til London.

Í London voru, að sjálfsögðu, 
margir slíkir smiðir, en sam-
kvæmt reglum þeirra áttu þeir 
ekki taka lærisvein með minna 
en 7 ára námssamningi, og svo 
löngum tíma vildi James ómögu-
lega eyða ? námið. Þessum 
reglum var þó venjulega ekki 
stranglega fylgt, og James komst 
bráðlega í kynni við lærimeist-
ara, að nafni John Morgan, sem 
tók hann til náms í eitt ár með 
álitlegri meðgjöf.

James féll vinnan, og námið 
gekk vel, en hann undi þó ekki 
hag sínum í höfuðborginni. 

Heilsa hans var líka fremur tæp 
um þessar mundir, svo hann 
hvarf aftur heim til Greenock 
haustið 1756.

Þegar heim kom, komst hann 
brátt til heilsu aftur og ætlaði 
þá að setjast að í Glasgow sem 
áhaldasmiður, en smiðirnir gátu 
komið því til leiðar, að hann fékk 
ekki leyfi yfirvaldanna til þess. 
Urðu honum þetta sár vonbrigði, 
sem vonlegt var, en nú má segja, 
að forsjónin tæki í taumana, því 
að einmitt þessi mótspyrna smið-
anna í Glasgow varð til þess að 
skapa honum aðstöðu til að geta 
byrjað á sínu mikla lífsstarfi.

James hafði verið fenginn til 
þess að gera við nokkur áhöld 
fyrir háskólann í Glasgow, og 
varð það til þess, að hann fékk 
að setjast að í húsakynnum 
háskólans, en það gátu smiðirnir 
ekki ráðið við. Þar kom hann sér 
upp vinnustofu og búð og vann 
nú að áhaldasmíði og viðgerðum. 
Hann fékk aðgang að bókasafni 
skólans, sem hann notaði óspart, 
og komst í kynni við marga 
prófessorana og stúdenta, sem 
heimsóttu hann oft í vinnustof-
una og ræddu við hann um ýmis 
iðnfræðileg málefni.

James Watt hafði mikið gagn 
af kunningskap sínum við þessa 
menn, og höfðu sumir þeirra 
mikil áhrif á lífsstarf hans; meðal 

s ag a N

„Ég hefi aldrei lesið bók, 
sem ekki hefir veitt mér 
þekkingu og ánægju“.

Hann var tilfinninganæmur og hræðslugjarn og þjáðist stundum vikum saman af höfuðverk.
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þeirra má nefna vísindamann-
inn, prófessor dr., Joseph Black, 
sem meðal annars lagði grund-
völlinn að þekkingu manna 
á þeim hita, sem bindist við 
bræðslu íss og uppgufun vatns, 
og ’stúdentinn John Robison, 
sem fyrstur vakti áhuga Watts 
fyrir eimvélinni.

Um hina fyrstu heimsókn sína 
í vinnustofu Watts segir Robison 
á þessa leið: „Þegar ég var búinn 

að skoða hin vel gerðu áhöld, fór 
ég að tala við eiganda vinnustof-
unnar. Ég bjóst við að hitta smið, 
en hitti vísindamann. Ég var 
svo barnalegur að álíta mig vel! 
að mér í uppáhalds fræðigrein 
minni (stærðfræði og fræðilegri 
mekanik) og varð forviða, er ég 
komst að raun um, að herra Watt 
var miklu lærðari en ég í þessum 
greinum, en hinn mikli áhugi 
hans á þessum efnum gerði hon-

um kleift að tala við mig og aðra 
um þessa hluti“.

Veturinn 1763—1764 fékk 
háskólinn James Watt gamla 
fyrirmynd af eimvél Newcomens 
til viðgerðar, og átti hann að 
gera hana svo úr garði, að hún 
væri nothæf. Hann byrjaði þegar 
á viðgerðinni, en komst brátt að 

„Þegar ég var búinn að 
skoða hin vel gerðu áhöld, 
fór ég að tala við eiganda 
vinnustofunnar. Ég bjóst 
við að hitta smið, en hitti 
vísindamann.“

Endurbygging á 1781 Watta gufuvél.

Öruggur
samstarfsaðili skiptir máli!

Vinnufatnaður Hífilausnir Kranar og talíur Snjókeðjur Pökkunarlausnir Fallvarnarbúnaður

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Höfum á lager mikið úrval af alskyns vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði, krönum og talíum, snjókeðjum, 
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði. Í vörulistanum á www.isfell.is er að finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur.

Hafðu samband og kynntu 
þér vöruúrvalið og þjónustuna!
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raun um, að þrátt fyrir það, að 
ketillinn virtist nógu stór í hlut-
falli við strokkinn, gat hann samt 
ekki framleitt nógan eim til þess 
að knýja vélina, jafnvel ekki örfá 
bulluslög, og að ótrúlega mikið 
kælivatn þurfti, til þess að hægt 
væri að halda vélinni gangandi.

Þessar athuganir leiddu til 
þess, að Watt byrjaði nú að gera 
reglubundnar tilraunir og notaði 
til þess stóran strokk, er hann 
smíðaði úr tré; en hér fór á sömu 
leið; eimeyðslan var óhemju 
mikil, og stafaði það mest af 
því, að eimurinn þéttist svo ört, 
er í strokkinn kom, og ef notað 
var meira kælivatn til þess að fá 
meira tóm, jókst eimeyðslan til 
muna. Til þess að verða nokkurs 

vísari um orsakir þessarar miklu 
eimeyðslu, gerði Watt ýmsar 
tilraunir með eiminn með mis-
munandi þrýstingi, allt niður í 
undirþrýsting’ og upp í 1,7 Atm. 
yfirþrýsting. Fyrst um sinn var 
það þó einkum „metningshita-
stigið“, sem hann rannsakaði, 
og koma þær rannsóknir hans 
merkilega vel heim við þær 
rannsóknir og mælingar, sem 
Regnault gerði, um það bil 80 
árum síðar.

Watt fann það með þessum 
rannsóknum, að hann gat ekki 
framleitt mikið tom, nema með 
því að kæla strokkinn mikið, en 
komst jafnframt að raun um, að 
eimeyðslan, sem þurfti til þess, 
að hita strokkinn aftur upp í það 
hitastig, sem eimurinn átti að 
vinna með í honum, var of mikil 
í hlutfalli við það afl, sem tómið 
framleiddi.

Þessu næst gerði Watt nokkurr-
ar rannsóknir til þess að ákveða 
eðlisrúmtak eimsins og hitamagn 
það, sem þarf til þess að eima 
vatn. Þetta hvort tveggja fann 

hann nokkurn veginn rétt.
Jafnframt því sem Watt gerði 

þessar rannsóknir, mældi hann 
eimeyðslu Newcomens vélarinn-
ar og komst að þeirri niðurstöðu, 
að rúmtak eimsins, sem veitt var 
í strokkinn, væri 3—4 sinnum 
stærra en rúmtak strokksins 
sjálfs; með öðrum orðum: til þess 
að hita strokkinn upp í hitastig 
vinnueimsins þurfti að eyða 
eimi, sem var að rúmmáli 2—3 
sinnum stærri en rúmtak vinnu-
strokksins, og allur sá hiti, sem 
hann innihélt, tapaðist alveg.

Með öllum þessum athugun-
um komst Watt að fleiri niður-
stöðu, að ómögulegt væri að nota 
strokkinn bæði fyrir vinnustrokk 
og eimþétti, því til þess að koma í 
veg fyrir það tap, sem myndaðist 
við það, að eimurinn þéttist, er 
hann streymdi inn í strokkinn, 
varð hann að vera svo heitur, sem 
mögulegt var, og á meðan þéttun-
artímabilið stóð yfir, varð hitastig-
ið að vera eins lágt og mögulegt 
var, til þess að geta fengið sem 
mest tóm og þar með sem mestan 

James Watts var fæddur í Greenock 1736. Andaðist í Heathfield í Staffordshire 1819

s ag a N

Árið 1784 fékk Watt einkaleyfi á því 
að láta eiminn þenjast út í vinnu-
strokknum, en þá aðferð notaði 
hann eingöngu í dæluvélunum.



þrýstingsmismun á milli lofts- og 
eimþrýstings í strokknum.

Að öllu þessu athuguðu, ásamt 
því, að útstreymishraði eimsins er 
mjög mikill, jafnvel þó þrýstings-
mismunurinn sé lítill, fann Watt 
upp á því árið 1765, að skilja 
þéttiholið frá eimstrokknum og 
að viðhalda tómi í þéttiholinu 
með því að dæla úr því vatni og 
lofti. Tengiliðinn milli strokks og 
þéttihols gerði Watt úr pípum, 
sem ýmist voru lokaðar eða opnar, 
eftir því sem við átti. Þar með 
var gátan ráðin. Nú var hægt að 
láta eiminn þrýsta öðrum megin 
á bulluna, en hafa lofttómt rúm 
hinum megin við hana, án þess 
að kæla strokkinn. Watt smíðaði 
þegar tilraunavél með strokk, þétti 
og dælu, sem hann svo tengdi 
saman með pípum og lokum. f 
stað þess að kæla strokkinn, eins 
og áður var gert, smíðaði Watt 
hann með eimkápu, sem hann lét 
eim streyma í gegnum til þess að 
halda honum nógu heitum.

Þessi tilraunavél Watts er nú 
geymd í Kensingtonsafninu í 
London og er ein af þess dýr-
mætustu munum. Með hvílíkri 
nákvæmni og skarpskyggni Watt 
hefir rannsakað hitafræðilega 
eiginleika eimvélarinnar má 
ráða af einkaleyfisskjali hans 
árið 1769, sem er, án efa, eitt hið 
merkasta skjal, sem til er úr sögu 
iðnfræðinnar, þar eð telja má, 
að með því sé lagður hornsteinn 
vélamenningarinnar fyrir meira 
en hálfu öðru hundraði ára. Þar 
segir meðal annars svo:
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Watt smíðaði þegar 
tilraunavél með strokk, 
þétti og dælu, sem hann 
svo tengdi saman með 
pípum og lokum.

„Mín aðferð til þess að minka eimnotkunina og  
þar með eldsneytiseyðsluna í hitavélinni byggist á  
eftirfarandi fyrirkomulagi:

1) Hylkinu, sem eimaflið vinnur í, til þess að halda vélinni gang-

andi, og í venjulegum hitavélum er nefnt sívalningur, en ég kalla 

hylki, verður að halda jafnheitu og eimurinn er, sem í það streymir, 

á meðan vélin er í gangi, í fyrsta lagi með því, að hafa utan um það 

kápu úr tré eða öðrum slæmum hitaleiðara, í öðru. lagi með því 

að nota eim eða annað heitt efni til þess að hita það, og í þriðja 

lagi með því að láta ekki vatn eða aðra hluti, sem kaldari eru en 

eimurinn, komast í samband við það.

2) í vélum, sem vinna eingöngu eða að nokkru leyti með þéttun 

eimsins, verður að láta eiminn þéttast í sérstöku hylki, sem er laust 

við eimhylkið, og þannig fyrir komið, að eimurinn geti streymt 

í það, þegar búið er að nota hann í eimhylkinu. Þetta hylki kalla 

ég eimsvala. Á meðan vélin vinnur, verður að halda eimsvalanum 

að minnsta kosti eins köldum og andrúmsloftið er, með vatni eða 

öðrum köldum hlutum.

3) Öllu lofti og hinum þenjanlega eimi, sem ekki þéttast fullkom-

lega við kælinguna í eimsvalanum, verður að dæla úr eimhylkinu 

eða eimsvalanum með dælu, sem knúin er annaðhvort af vélinni 

sjálfri eða á annan hátt.

4) Ég hugsa mér í mörgum tilfellum að nota yfirþrýsting eims-

ins á sama hátt og loftþrýstingurinn er notaður nú í venjulegum 

hitavélum, til þess að hreyfa bullu eða annað, sem kemur í hennar 

stað, og framkvæma þannig vinnu. Ef svo stendur á, að ekki er til 

nægilegt vatn til þess að kæla eimsvalann, má knýja vélina með 

eimaflinu eingöngu, með því að láta eiminn streyma út í loftið, 

þegar búið er að nota hann“.

s ag a N



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

Watt færði sér aldrei í nyt síðasta 
lið einkaleyfisins, því hann smíð-
aði eingöngu vélar með eimsvala, 
eins og kunnugt er.

Í fyrstu smíðaði Watt einvirkar 
vélar, sem mest voru notaðar til 
þess að knýja dælur í námum og 
víðar. Þessar vélar fóru þegar sig-
urför um allt landið, langt fram 
yfir þær vonir, sem Watt hafði 
gert sér, einkum í þeim héruðum, 
sem lítið var um kol í, því þær 
eyddu aðeins Vi eldsneytis á við 
Newcomensvélar og aðeins helm-
ing á við þær Newcomens-vélar, 
sem Smeaton hafði endurbætt.

Næsta skrefið var það, að Watt 
fór að smíða vélarnar tvívirkar 
og með hinu svonefnda „stjörnu-
hjóli“; er ein þeirra sýnd hér 
á 1. mynd, en 2. mynd sýnir 
gegnumskurð af strokknum og 
eimskiptingunni í slíkri vél. 
Nokkru síðar var svo stjörnu-
hjólsbúnaðinum breytt í sveifarás 
og kasthjól. Þessar vélar komu 
fyrst á markaðinn árið 1782 og 
voru að stærð frá 10—50 hestöfl, 
með 25—16 snúningum á mín-

útu. Það má telja víst, að þessar 
síðustu breytingar hafi átt mikinn 
þátt í því, að gera eimvélina eins 
almenna og raun varð á, því að 
upp frá þessu var farið að nota 
eimvél Watts sem aflvél við 
flestar greinar iðnaðarins, nærri 
um allan heim.

Árið 1784 fékk Watt einkaleyfi 
á því að láta eiminn þenjast út 
í vinnustrokknum, en þá aðferð 
notaði hann eingöngu í dælu-
vélunum. Hinar tvívirku vélar 
með kasthjólinu lét hann vinna 

með fullum eimþrýstingi slagið 
á enda.

Það er sagt, að margir af merk-
ustu hugvitsmönnum heimsins 
hafi oft átt við þröngan kost að 
búa, og var Watt engin undan-
tekning í þeim efnum, enda voru 
tilraunir hans og rannsóknir 
kostnaðarsamar; var hann stund-
um svo félaus, að hann var að 
því kominn að leggja árar í bát, 
en árið 1773 fékk hann í félag 
með sér einn af mestu iðjuhöld-
um Englands, að nafni Matthew 
Boulton, sem átti stórar verk-
smiðjur, er veittu um 800 manns 
atvinnu.

Boulton kom fljótt auga á, 
hve eimvélin var heiminum 
mikils virði, og var því fús á að 
fórna því fé, sem þurfti, til þess 
að gera hugmyndir Watts að 
gangfærum vélum. Hann setti 
þó það skilyrði fyrir fjárframlög-
um sínum, að einkaleyfið, sem 
upphaflega var veitt til 14 ára, 
yrði framlengt, og Watt tókst árið 
1775 fyrir tilstilli vina sinna, að 
fá enska þingið til að framlengja 
það um 25 ár, eða til ársins 
1800. Þar með var hin fjárhags-
lega hlið tryggð.

Eins og gefur að skilja, voru 
erfiðleikarnir við smíði vél-
anna mjög miklir, þar sem allar 
vinnuvélar smiða voru þá svo 
ófullkomnar, að oft lá við sjálft, 
að framkvæmdir stöðvuðust á 
því, að ekki var hægt að smíða 
hluta vélanna á réttan hátt. 
Watt gat lítið fengist við þetta, 
því hann hafði nóg að gera við 
að undirbúa gerð vélanna og 
reikna þær út. Þess vegna fékk 
hann því til leiðar komið árið 
1777, að verkfræðingurinn 
William Murdock var ráðinn 
til verksmiðjunnar til þess að 
sjá um smíði vélanna; var þessi 
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Það er sagt, að margir af 
merkustu hugvitsmönn-
um heimsins hafi oft átt 
við þröngan kost að búa, 
og var Watt engin undan-
tekning í þeim efnum.



maður einstakur dugnaðar-
maður á því sviði, að sigrast 
á þeim teknísku erfiðleikum, 
sem voru á smíði vélanna og 
uppsetningu. Það er sagt, að 
margir ötulir verkfræðingar hafi 
gert tilraunir til þess, að smíða 

eimvélar, án þess að brjóta í 
bága við einkaleyfi Watts, á 
meðan það var í gildi, t.d. með 
því að láta eiminn þenjast út 
í fleiri en einum strokki, en 
það tókst aldrei, einkum vegna 
þess, að þeir komust aldrei fram 

hjá 2. og 4. lið einkaleyfisins. 
Þegar einkaleyfistími Watts var 
útrunninn, dró hann sig í hlé 
frá verksmiðjunum, en vann 
samt stöðugt að nýjum upp-
finningum, og sagt er, að margir 
hafi swótt til hans þekkingu og 
ráð, sem hann var fús á að gefa 
hverjum, er til hans leitaði um 
slíka hluti.

Það hefir orðið hlutskipti 
flestra mikilmenna og braut-
ryðjenda í heiminum, að eiga 
erfitt uppdráttar. Samtíðarmenn 
þeirra hafa sjaldan skilið þá, og 
hugsjónir þeirra hafa ekki sam-
rýmst eiginhagsmunum ýmissa 
mikilsmegandi manna, sem hafa 
þess vegna beitt áhrifum sínum 
gegn hinum nýju framförum.

James Watt fór ekki, frekar en 
aðrir hugsjónamenn, varhluta af 
skilningsleysi samtíðar sinnar og 
eigingirni og þröngsýni þeirra, 
sem þóttust hafa mestan hag af 
þekkingarleysi manna og kyrr-
stæðu athafnalífi, en fáir munu 
hafa unnið svo mikilvæga sigra í 
lífsbaráttunni og getað að lokum 
litið yfir jafn mikilfenglegt ævi-
starf sem hann.

James Watt lést 19. ágúst 1819, 
83 ára að aldri, og er grafinn í 
Handsworth, en í Westminster-
kirkjunni í London er honum 
reistur veglegur minnisvarði. 
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James Watts var fæddur í Greenock 1736. Andaðist í Heathfield í Staffordshire 1819.

Þegar einkaleyfistími 
Watts var útrunninn,  
dró hann sig í hlé frá 
verksmiðjunum, en vann 
samt stöðugt að nýjum 
uppfinningum.
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Viðtal: Haraldur Bjarnason

S tarfsmenn Vélsmiðj-
unnar Héðins fagna 100 
ára afmæli fyrirtækisins 

um þessar mundir. Þann fyrsta 
nóvember árið 1922 keyptu tveir 
ungir menn, þeir Bjarni Þorsteins-
son og Markús Ívarsson, smiðju 
Bjarnhéðins Jónssonar, sem var til 
húsa í tvílyftu húsi að Aðalstræti 
6 í Reykjavík en Aðalstrætið hefur 
verið kallað vagga íslensks iðnaðar 
enda var Skúli Magnússon landfó-
geti þar með Innréttingarnar sínar, 
fyrsta íslenska iðnfyrirtækið. 
Bjarnhéðinn Jónsson hafði fallið 
frá árið 1920 og til heiðurs honum 
gáfu félagarnir ungu vélsmiðjunni 
nafnið Héðinn en þarna varð til 
fyrirtæki, sem hefur vaxið og dafn-
að síðan. Hús Héðins í Aðalstræti 
6, þar sem Morgunblaðshöllin 
síðar reis, var aðeins 60 fermetrar 
og þar hafði verið smiðja frá árinu 

1895 en Héðinn þurfti fljótt stærra 
húsnæði og lengst af var vélsmiðj-
an til húsa á Seljavegi 2 þar sem 
Héðinn byggði hús sem síðar varð 
að stórhýsi og hýsti fjölbreytta 
starfsemi fyrirtækisins, ekki síst 
umfangsmikla þjónustu við sjáv-
arútveg landsins. Nú, einni öld 
síðar, eru aðalstöðvar fyrirtækisins 
í glæsilegu húsnæði við Gjáhellu 
í Hafnarfirði með góðri aðstöðu 
fyrir starfsmenn, m.a. líkamsrækt-
arsal og mötuneyti en teygir sig þó 
víðar og enn er þjónusta við sjáv-

arútveginn ein af burðarstoðum 
Héðins. Víða var þó komið við og 
má nefna samstarf við Rafha um 
framleiðslu þvottavélarinnar 
Mjallar og fólkslyftusmíði sem sér-
stök deild; Héðinn lyftur.

tæki fyrir sjávarútveginn
Frystivélar voru lengi vel stór 
framleiðsla hjá Héðni og flest 
frystihús landsins voru keyrð 
á vélum frá Héðni. Sama má 
segja um fiskimjölsverksmiðjur 
landsins, þær nutu frá upphafi 
vélbúnaðar frá Héðni. „Frystivél-
arnar eru liðin tíð í starfseminni 
en við erum enn að þjónusta 
fiskimjölsverksmiðjurnar á 
ýmsan hátt og ekki síst með nýjan 
vélbúnað, m.a. höfum við raf-
vætt loftþurrkara verksmiðja sem 
annars eru kynntir með svartolíu, 
tæki til að nýta glatvarmann sem 
kemur frá gufuþurrkurum, bæði 
forsjóðara og eimingartæki sem 

Rætt við Rögnvald Einarsson framkvæmdastjóra:

Vélsmiðjan Héðinn 
í hundrað ár

„Við erum núna 
þátttakendur í stækkun 
fiskimjölsverksmiðjunnar 
hjá Síldarvinnslunni í 
Neskaupstað.“
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gerir verksmiðjur eins orkulega 
hagkvæmar og hægt er. Við erum 
núna þátttakendur í stækkun 
fiskimjölsverksmiðjunnar hjá 
Síldarvinnslunni í Neskaup-
stað en þar á að auka afköstin 
úr 1.400 tonnum á sólarhring í 
2.000 tonn og bæta orkunýtingu 
á sama tíma. Héðinn hefur verið 

viðloðandi jafnt stórar sem smáar 
fiskimjölsverksmiðjur landsins í 
90 tæp ár en á árunum 1936 og 
1937 varð víða um land mikið 
stökk í mjöl- og lýsisframleiðslu. 
Við höfum líka þjónustað slíkar 
verksmiðjur utan landsteinanna 
eins og í Aberdeen og Killybegs í 
Skotlandi, Havsbrun í Færeyj-

um og verksmiðjur í Noregi. Þá 
er óupptalið að við hjá Héðni 
settum á markað nýja tegund af 
verksmiðjum. HPP-verksmiðjurn-
ar (Héðinn Protein Plant) en 
það eru litlar og meðalstórar 
prótein- og fiskolíuverksmiðjur 
sem henta víða, bæði um borð 
í skipum og við landvinnslur,“ 

Rögnvaldur ávarpar veislugesti í hinni veglegu veislu sem haldin var tilefni 100 ára afmælis Héðins.
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segir Rögnvaldur Einarsson fram-
kvæmdastjóri Héðins.

framkvæmdastjóri 
og einn eigenda
Rögnvaldur hóf störf hjá Héðni 
árið 1996 og auk þess að stýra 
fyrirtækinu er hann einn þriggja 
eigenda að 45% hlut í fyrirtækinu 
en árið 2004 eignaðist hann hlut-
inn ásamt samstarfsmönnunum 
Ingimar Bjarnasyni og Gunnari 
Pálssyni. 50% hlutur er svo í eigu 
afkomenda Sveins Guðmundsson-
ar fyrrverandi framkvæmdastjóra 
og 5% í eigu annarra. Rögnvaldur 
er innfæddur Hafnfirðingur og 
starfar því nú á heimaslóðum. „Ég 
er fæddur á Sólvangi í Hafnarfirði 
fyrir 56 árum og Sólvangur er nú 
orðinn að elliheimili þannig að 

V i ð ta L

Hjónin Rögnvaldur og Elísabet Jónasdóttir mæta til 
veislunnar sem var haldin af tilefni aldarafmælis Héðins.

Ekkert var til sparað í stórveislunni. Enda tókst vel til.
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KÍKTU Á VÖRUÚRVALIÐ Í VEFVERSLUN GASTEC.IS

SÍMI 587 7000WWW.GASTEC.IS

Bílavörur

Gasbúnaður

Logsuða og skurður

Öryggisvörur

Rafhjól

Rafsuða & Plasmi

Slípivörur

Suðuvír

Varmadælur

Verkfæri og tæki

VÖRUFLOKKAR

Bílavörur Gasbúnaður Logsuða og skurður

Öryggisvörur Rafhjól Rafsuða & Plasmi

Slípivörur Suðuvír

Varmadælur

Verkfæri og tæki

STARTTÆKI BÓNVÖRUR GASBRENNARAR GASTÆKJASETT SUÐUSPÍSSAR

HEYRNARHLÍFAR OG FL. RAFMAGNSHJÓL ÞRÝSTIJAFNARAR PLASMASKURÐUR LOFT Í LOFT

SKURÐARSKÍFUR TIGSUÐUVÍR RÚLLUVÍR SPANHITARAR SEGLAR & SEGULVINKLAR

BAHCO
TOPPLYKLA-
SETT
1/4“ 
25 STK.

BAHCO
TOPPLYKLASETT
1/4“ & 1/2“  41 STK.

BAHCO
SKALL-
SKRÚFJÁRN
& SKRÚFBITA-
SETT

Gott verð

BASL25 BA59S36BCR

Gott verð Gott verð

BAS410

MIKIÐ ÚRVAL
AF BAHCO VERKFÆRUM

GASTEC | ÞEKKING & ÞJÓNUSTA
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maður klárar líklega dæmið þar 
líka,“ segir Rögnvaldur en eftir 
vélvirkjanám hjá skipasmíða-
stöðinni Dröfn í Hafnarfirði lá 
leið hans í Tækniskóla Íslands 
sem þá var til hús á Höfðanum í 
Reykjavík, þaðan hélt Rögnvaldur 
svo ásamt konu sinni og tveim-
ur eldri börnum þeirra til náms 
í Sønderborg í Danmörku. Þar á 
Suður-Jótlandi, skammt frá landa-
mærum Danmerkur og Þýska-
lands, stundaði Rögnvaldur nám 
í véltæknifræði. Hann segir flesta 
Íslendinga hafa farið í tækninám 
til Odense, Århus eða Ålborg í 
Danmörku á þessum tíma og 
kannski hafi það verið þess vegna 
og ákveðin áskorun að fara þangað 
sem fáir Íslendingar voru við nám. 

„Mér leist nú eiginlega ekk-
ert á þetta fyrst en maður kom 
dauðþreyttur heim eftir hvern 
dag í skólanum, alveg útkeyrður 
eftir að hafa eitt allri orkunni í 
að einbeita sér að því að skilja 
dönsku kennarana. Ég botnaði 
bara ekkert í þessu tungumáli en 
eftir tvo til þrjá mánuði þá small 
þetta allt í einu saman og ég átti 
auðvelt með að skilja dönskuna 
og tjá mig eftir það.“ Rögnvaldur 
segir námið og lífið í Sønder-
borg hafa gengið vel í þau tvö ár 
sem hann var þar en þeir sem 
þar hafi stundað nám hafi átt 
greiða leið til vinnu hjá Dan-
foss sem er með mikla starfsemi 
þar og í nágrenninu og styrkir 
skólann vel. „Ég fór hins vegar 
heim til Íslands og beint til starfa 
hjá Síldarverksmiðjum ríkisins 
á Raufarhöfn þar sem ég var í 
um þrjú ár með fjölskylduna. 
Síðan hef ég verið viðloðandi 

fiskimjölsverksmiðjur á einn 
eða annan hátt. Það var svolítið 
sérstakt að koma í þetta litla sam-
félag á norðaustuhorninu fyrst en 
á Raufarhöfn var gott að vera og 
ekki síst að ala upp börnin þarna 
í fámenninu.“

Þjónusta við öll tæki frá 
kongsberg Marine
Héðinn hóf á sínum tíma 
að þjónusta allan búnað 

frá Rolls Royce Marine sem 
síðar varð að Kongsberg Mar-
ine. „Við höfum átt mjög góð 
samskipti við íslensku útgerð-
irnar í gegnum tíðina og mikið 
traust þar á milli. Það er gaman 
að geta þess að þegar Samherj-
amenn keyptu 4 ný skip, tvö 
fyrir DFFU í Þýskalandi, eitt fyrir 
Marr Management UK og eitt fyr-
ir Corpropriete Emeraude í Frakk-
landi frá Rolls Royce, óskuðu 

„Mér leist nú eiginlega 
ekkert á þetta fyrst.“
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þeir eftir því við Rolls Royce að 
búnaðurinn í þessum skipum 
yrði þjónustaður af Héðni, frá 
Íslandi. Þá höfum við líka verið 
með þjónustu við skip í Fær-
eyjum, Grænlandi og Kanada 
og jafnvel víðar, núna erum við 
til dæmis að þjónusta Konsgs-
berg skip í Seattle, sem er í eigu 
bandarískrar útgerðar, þar um 
borð er m.a. HPP próteinverk-
smiðja frá Héðni. Það má eigin-
lega segja að ef Kongsberg kemur 
nálægt búnaði í uppsjávarskip 
eða vinnsluskip og við erum í 
kallfæri þá þjónustum við þau.“ 
segir Rögnvaldur.

stóriðjuverin og landeldi á laxi
Rögnvaldur segir að Héðinn hafi 
líka verið að þjónusta stór-
iðjuverin á Íslandi og er meðal 
annars með þjónustuverkstæði 
á Grundartanga sem sinnir 
viðhaldsverkefnum þar. „Við 
höfum líka verið með verkefni 
fyrir bæði Rio Tinto og Fjarðaál 
á Reyðarfirði, núna erum við 
m.a. með búnað frá Fjarðaáli til 
viðgerðar á verkstæðinu sem 
krefst EN1090 vottunar en sú 
vottun er krafa sem framleiðandi 
stálvirkis/búnaðar þarf að hafa til 
að geta sett vöruna á markað. Þá 
er þjónusta við laxeldi vaxandi 

þáttur í okkar starfsemi. Stór og 
áhugaverð verkefni eru að fara 
af stað eða farin af stað í land-
eldi sem við beinum sjónum 
okkar að. Laxaslátrun fer líka 
vaxandi en þar munu HPP verk-
smiðjurnar eiga erindi til að fram-
leiða afurðir og búa til verðmæti 
úr því sem til fellur við slátrun-
ina,“ segir Rögnvaldur.

Umfangsmikið samstarf 
við förgun koldíoxiðs
Starfsmenn Héðins hafa unnið 
að verkefni á Nesjavöllum með 
fyrirtækinu Carbfix um smíði til-
raunastöðvar sem fangar koldíoxíð 

Rögnvaldur í veiðigallanum.

V i ð ta L



og brennisteinsvetni frá Nesja-
vallarvirkjun og dæla því 1000 
metra niður í jörðina, þar stein-
gerist koldíoxið í silfurberg og 
brennisteinsvetnið í glópagull. 
Rögnvaldur segir þetta spennandi 
nýsköpun. „Annað fyrirtæki Cli-
meworks, hefur verið á svipaðri 
vegferð að fanga þessar lofttegund-
ir úr andrúmslofti á Hellisheiði 
og höfum við verið að þjónusta þá 
hér við smíði á ýmsum búnaði. Þá 
er það VAXA Technologies sem er 
líka spennandi fyrirtæki og stað-
sett á Hellisheiði. Við höfum átt 
afar ánægjulegt samstarf við það 
frá upphafi. Þetta er frumkvöðla-
fyrirtæki sem hannar og þróar 
vélar sem nota koltvísýringinn 
frá Hellisheiðavirkjun til þör-
ungaræktunar. Okkur þótti þetta 

sprotafyrirtæki það spennandi 
að við gerðumst fjárfestar í því 
og höfum við komið að hönnun, 
smíði og uppsetningu véla- og 
búnaðar,“ segir Rögnvaldur.

Héðinn áfram á  
svipuðum nótum
Rögnvaldur segist ekki sjá fram á 
annað en framtíð Héðins sé björt 
og býst við að verkefnin verði 

áfram á svipuðum slóðum og 
þau hafa verið síðustu öldina en 
fylgjast þurfi vel með og sjá til 
þess að menntun iðnaðarmanna 
og tæknimanna sé góð og framboð 
þeirra nægt svo hægt sé að fylgja 
örri tækniþróun eftir með þjón-
ustu við fyrirtækin í landinu. Um 
125 manns starfa nú hjá Héðni en 
starfsmannafjöldi hefur verið mjög 
misjafn í gegnum tíðina og mest 
verið hátt í 500 hundruð manns 
um 1950. Sjálfur er Rögnvaldur 
búsettur í Garðabæ með konu 
sinni Elísabetu Jónasdóttur. Börn-
in þrjú eru uppkominn og fyrsta 
barnabarnið er komið hjá þeim 
hjónum en það kostar þó smá 
ferðalög að sinna afa- og ömmu-
hlutverkunum því barnabarnið er 
búsett í Kaupmannahöfn.

V i ð ta L
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Marel óskar félagsfólki VM um allt 
land gleðilegrar hátíðar og farsæls 

komandi árs

Gleðilega hátíð

„Okkur þótti þetta 
sprotafyrirtæki það 
spennandi að við 
gerðumst fjárfestar í því.“
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1892 Sigurður Jónsson járn-

smiður kaupir lóð við Aðalstræti 

6 í Reykjavík og reisir þar smiðju 

árið 1895.

1900 Bjarnhéðinn Jónsson, járnsmíða-

sveinn Sigurðar kaupir af honum smiðjuna 

og rekur til dauðadags árið 1920.

1924 Vjelsmiðjan Hjeðinn rekur  

fyrirtæki í Hafnarfirði sem útibú  

undir nafninu Vjelsmiðja Hafnarfjarðar.

1926 Hjeðinn flytur inn fyrsta rafsuðutæk-

ið, sem kom til Íslands.

1927 Hjeðinn í samvinnu við Hamar  

smíðar fyrstu olíugeyma á Íslandi, fyrir 

Shell við Skerjafjörð.

1929 Rithætti nafns fyrirtækisins breytt 

í Vélsmiðjan Héðinn í kjölfar nýrra staf-

setningarreglna sem kynntar voru á vakt 

þáverandi kennslumálaráðherra Jónasar 

frá Hriflu.

1932 Með smíði á nýjum og fullkomnum 

tækjum til lifrarvinnslu fyrir Lifrarsamlag 

Vestmannaeyja hefst nýtt tímabil í vinnslu 

sjávarafurða á Íslandi. Um svipað leyti hefst 

smíði á tækjasamstæðu fyrir Bræðslufélag 

Keflavíkur og nokkru síðar er byrjað á 

byggingu lýsisvinnslutækja í togaraflotann.

1932 Héðinn 10 ára. Vélsmiðjan Héðinn 

sýnir marga góða gripi á iðnsýningunni í 

Reykjavík, meðal annars húsgögn úr járni.

1933 Vélsmiðjan Héðinn í félagi við hf. 

Hamar stofnar 6. október samvinnufé-

lagið Stálsmiðjuna. Tilgangurinn er fyrst 

og fremst sá að framkvæma viðgerðir á 

byrðingi járnskipa. Bygging smiðjuhúss 

40 x 12 m með nauðsynlegum tækjum til 

stórtækra viðgerða á skipum.

1930–1940 Héðinn hannar ný lifrarvinnslu-

tæki, byggð á uppfinningu Ásgeirs Þor-

steinssonar verkfræðings, sem var bróðir 

Bjarna stofnanda.

1922 Bjarni Þorsteinsson og Markús Ívarsson, sem báðir höfðu unnið hjá 

Hamri, festa kaup á smiðju Bjarnhéðins Jónssonar Aðalstræti 6 og stofna 

saman Vjelsmiðjuna Hjeðin. Húsnæðið er á 60 fermetrum og starfsmenn fjórir 

að þeim Markúsi og Bjarna meðtöldum. Verkefni eru skipaviðgerðir og ýmiss 

konar smíði. Einnig er fengist við björgun strandaðra skipa.
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1936 Héðinn reisir fyrstu íslensku síldar-

verksmiðjuna á Seyðisfirði. Unnið við 

Sogsvirkjun sem var stórvirki á sínum tíma.

1936–1937 Héðinn reisir þrjár síldarverk-

smiðjur; verksmiðjuna á Akranesi, Seyðis-

firði og Húsavík. Frystihús reist á Þórshöfn 

og Kópaskeri.

1939 Fiskimjölsverksmiðja reist í Þorláks-

höfn. Starfsmenn Héðins 87.

1941 Sveinn Guðmundsson tekur 

við sem framkvæmdastjóri og 

starfsmenn orðnir 308.

1942 Héðinn 20 ára. Haslar sér 

völl við Seljaveg. Kemur sér upp 

verksmiðju- og skrifstofuhús-

næði í miðju heimsstríði. Verslun 

opnuð á Seljavegi þar sem 

seldar eru ýmsar vörur til málm-

iðnaðar.

1943 Gamla athafnasvæðið við Aðalstræti 

6 endanlega kvatt, en þar rís síðar Morgun-

blaðshöllin.

1939–1945 Á styrjaldarárunum flytjast 

allar véla- og skipaviðgerðir inn í landið, og 

margháttuð nýsmíði er tekin upp á tækjum 

og vélum, sem áður höfðu verið í höndum 

útlendinga. Gífurleg þekking og reynsla 

byggist upp innan vébanda Héðins. Síldar-

verksmiðjan Rauðka reist á Siglufirði og 

smíðaðar tvær stærstu síldarpressur heims 

á þessum tíma.

1946 Smíði og uppsetning á öllum vélum 

og tækjum fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins 

á Siglufirði og Skagaströnd. Stærsta verk-

efni sem nokkur vélsmiðja á Íslandi hefur 

haft með höndum fyrr og síðar.

1948 Verksmiðjan á Akranesi endurbyggð. 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðjan að Kletti 

við Reykjavík byggð. Báðar eru verksmiðjur 

þessar útbúnar með síldarpressum og 

öðrum tækjum frá Héðni.

1950 Hafin framleiðsla á vökvaknúnum 

línuspilum fyrir bátaflota landsmanna. 

Þessi framleiðsla var byggð á hönnun og 

samningi við Hydraulik Brattvaag í Noregi, 

sem síðar leiddi til samstarfs við Rolls-

Royce og Kongsberg. Einnig hafin smíði á 

tannhjóla- og miðflóttaaflsdælum, hita-

blásurum, hraðabreytum, loftræstiviftum, 

snigildrifum, roðflettivélum og fleiru.

1940–1950 Héðinn tekur þátt í byggingu 

tólf hraðfrystihúsa, auk endurbóta á 

nokkrum eldri húsum. Komið er á fót sér-

stakri deild, til að annast smíði á tækjabún-

aði fyrir frystihús.

1950 Fyrsta íslenska frystivélin er hönnuð 

og smíðuð af Vélsmiðjunni Héðni. Á fimmta 

hundrað starfsmanna eru á launaskrá 

þegar flest er á þessum áratug.

1951 Heimilisþvottavélin Mjöll, framleidd af 

Héðni og Rafha, fer sigurför um markaðinn. 

Starfsmenn Héðins eru 215.

1952 Héðinn 30 ára. Þátttaka í Iðn-

sýningunni, þar sem sýnd er tilrauna-

smíðuð dieselvél, hraðfrystitæki ásamt 

margháttuðum framleiðsluvörum 

fyrirtækisins. Hraðfrystitæki smíðuð í 

togarana Jörund og Þorkel Mána, fiski-

mjölsverksmiðjur reistar á Grundarfirði 

og Hornafirði. Húsnæði Héðins 6.600 

fermetrar.

1954 Frystivélasamstæða Héðins sett upp 

í frystihúsinu Heimaskaga hf. á Akranesi. 

Fyrsta stóra frystivélin á Íslandi. Fyrstu 

soðkjarnatækin smíðuð fyrir síldarverk-

smiðjur, sett í verksmiðjuna á Kletti.

1958 Héðinn hefur framleiðslu á lágþrýstri 

frystivél. Kölluð spjalddæla eða „booster“. 

Héðinn er eina fyrirtækið á Norðurlöndum, 

sem framleiðir slíkar vélar.

1959 Sorpeyðingarstöð Reykjavíkur, Skarni, 

tekur nú við öllu sorpi úr borginni og þar 

með er merkilegum áfanga í heilbrigðis- 

og menningarmálum bæjarins náð. Vélar 

stöðvarinnar eru íslenskar, smíðaðar hjá 

Vélsmiðjunni Héðni. Stöðin breytir sorpinu 

í áburð (skarna).
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1962 40 ára afmæli Héðins.  

Milli 340 til 350 manns vinna að  

jafnaði hjá fyrirtækinu.

1965 Formlegt samstarf hafið við Danfoss 

um sölu og þjónustu á stjórnbúnaði kæli- 

og frystikerfa auk hitaveitna. Verslunin 

stækkandi hluti af starfseminni með Dan-

foss sem burðarás.

1966 Útibú stofnað í Garðabæ, – Garða-

Héðinn. Framleiðsla hafin þar á stöðluðum 

stálgrindarhúsum. Húsin eru frá 100 til 

3.000 fermetrar að stærð og þykja hentug 

sem vöruskemmur, flugskýli, fiskverkunarhús, 

vélageymslur, hlöður og fjárhús. Á næstu tíu 

árum eru seld yfir 1.000 hús. Síldarverksmiðj-

ur reistar á Eskifirði og Stöðvarfirði. Iðnsýn-

ing: Jón Oddsson verkstjóri upplýsir í blaða-

viðtali að hafin sé framleiðsla á frystivélum til 

útflutnings, tvær ísvélar seldar til Noregs.

1969 Frystiþjöppur í Færeyjum. Vörusýning 

þar sem Héðinn leggur áherslu á að að 

kynna og selja hraðfrystitæki og frysti-

þjöppur.

1972 Héðinn fagnar 50 ára afmæli. Af þá-

verandi starfsmönnum Héðins hafa 72 unnið 

tíu ár eða lengur, sá með lengstan starfsald-

ur með 48 starfsár að baki. Elsti starfsmað-

ur Héðins er á þessum tíma 89 ára. Enn er 

stjórn fyrirtækisins einungis skipuð konum: 

Guðrún Markúsdóttir formaður, Sigrún M. 

Möller og Kristín Sveinsdóttir.

1977 Garðastál hefur starfsemi sína undir 

forystu Sverris Sveinssonar. Framleiðsla 

á þak- og veggklæðningum í stórum stíl 

bæði sem fylgihlutir stálgrindarhúsa og í 

beinni sölu.
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1980–1990 Umboð fyrir Rolls Royce Marine 

AS á Íslandi sem framleiðir nánast hvað 

sem er sem viðkemur vélbúnaði í fiskiskip, 

svo sem vélar, spil, gíra, skrúfur og aðvör-

unarkerfi. Aukin áhersla á málmiðnað og 

véltækni undir forystu Sverris forstjóra. 

Fleiri starfsmenn gerast eigendur fyrir-

tækisins.

1982 Stærsta járnsmíðavél landsins keypt 

og flutt til landsins. Hringekju (karussell) 

rennibekkur þar sem hægt er að vinna 

hvers konar vélahluta, allt að 4,2 metra í 

þvermál og upp í 36 tonna þyngd. Sjálf vél-

in vegur um 100 tonn og fær nafnið Trölli.

1983 Sveinn Guðmundsson hættir sem 

forstjóri eftir 40 ára starf. Sverrir Sveins-

son sest í forstjórastól.

1989 Héðinn flytur starfsemi af  

gamla svæðinu við Héðinshús á  

Seljavegi 2. Nýja húsnæðið er að  

Stórási 6 í Garðabæ.

 
1990 Þann 1. janúar verður til fyrirtækið 

Héðinn-Schindler lyftur v ið sameiningu 

Björgvins Kristóferssonar hf., lyftudeildar 

Héðins hf. og Schindler-samsteypunnar.

1991 Ein milljón Danfoss-ofnloka seld á 

Íslandi. Árangurinn þykir með eindæmum 

og Gísla Jóhannssyni hjá Héðni veitt sér-

stök viðurkenning fyrir að stuðla að feiki 

árangri til sparnaðar á heitu vatni til hús-

hitunar landsmanna.

 

1992 Sverrir Sveinsson hættir 

sem framkvæmdastjóri og 

Guðmundur S. Sveinsson bróðir 

hans tekur við starfinu. Guð-

mundur S. Sveinsson verður 

forstjóri Héðins og tekur þá við 

af Sverri bróður sínum sem þá 

verður stjórnarformaður.

1994–1995 Deildum Héðins er breytt í 

þrjú aðskilin hlutafélög, en Héðinn Smiðja 

annast málmsmíði og þjónustu við sjávar-

útveg og fiskiðnað, Héðinn verslun hafði til 

sölu hitastýribúnað, rafsuðuvélar, mótora 

og dælur, Garðastál framleiddi efni til húsa-

klæðninga. Firmaheitið var Héðinn verslun, 

en nafnið sem reksturinn gekk undir og 

notað af starfsmönnum og viðskiptavinum 

var „Danfoss“.

1995 Smíðaðir lager- og blöndunargeymar 

fyrir fiskimjöl, ásamt tilheyrandi búnaði 

fyrir Hraðfrystihús Eskifjarðar og Loðnu-

vinnsluna. Héðinn Smiðja hf. hefur verið í 

samstarfi við Stord International, sem er 

hluti af Aker-samsteypunni í Noregi, um 

búnað í fiskimjölsverksmiðjur. Þá hafði 

Héðinn fyrir löngu keypt Járnsteypuna hf. 

sem var stofnuð 1905. Þar eru steypt meðal 

annars brunnlok, niðurfallsristar, strætis-

vagnabekkir og ýmsir skrautmunir úr járni.

1996 Rögnvaldur Einarsson hefur störf hjá 

Héðni eftir að hafa verið tæknifræðingur 

hjá SR og Silfurtúni. Rögnvaldur tekur við 

sem yfirmaður tæknideildar um aldamótin. 

Heildaruppbygging á 1.000 tonna fiski-

mjölsverksmiðju Haraldar Böðvarssonar og 

heildaruppbygging á 350 tonna fiskimjöls-

verksmiðju Faxamjöls. Öll framkvæmd frá 

frumhönnun til prófunar á ábyrgð Héðins.

1998 Stærsta mjölkerfi á Íslandi, 6.000 

tonn smíðað fyrir SR Mjöl á Seyðisfirði og 

annað fyrir SVN í Neskaupstað.

1999 Samið við Héðin um endurnýjun 

verksmiðju Gnár í Bolungarvík og Óslands 

á Hornafirði.

2000 Héðinn kaupir 73 prósent hlut í 

norska fyrirtækinu Peder Halvorsen A/S 

Kjelfabrikk, sem framleiðir gufukatla og 

ýmis tæki fyrir norska olíuiðnaðinn.

2002 Héðinn tekur þátt í umfangsmikilli 

stækkun á fiskimjölsverksmiðjunni Havs-

brún í Færeyjum.

2003 Samið um að reisa nýja 

sorpeyðingarstöð á Suðurnesj-

um (Kölku) í heildarverktöku í 

samvinnu við belgíska fyrirtækið 

Basse Sambre ERI. Framleiðsla 

hafin á Héðins mjölkælum.
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2004 Sorpbrennslustöðin Kalka á 

Suðurnesjum tekur til starfa. Framleiðsla 

hefst á útskipunarkerfum Héðins fyrir mjöl. 

Upphafsár smíði og endurbóta á fjölda mjöl-

sílóa og lýsisgeyma fyrir fóðurverksmiðjur 

í Noregi. Framleiðsla hafin á Héðinshiturum 

fyrir fiskimjölsverksmiðjur. Samið um smíði 

nýrrar verksmiðja Lýsis í samstarfi við 

DeSmet og Eflu. Upphafsár smíði gufuskilja 

fyrir jarðgufuvirkjanir. Alls seldar og settar 

upp um 70 skiljur á næstu tíu árum. 

2005 Járnsteypan 100 ára flutt í Garðabæ. 

Samið um smíði og uppsetningu þriggja 

Héðins-sílóa með öllum flutningsbúnaði 

fyrir United Fish í Skotlandi. RGI ehf 

eignarhaldsfélag þriggja starfsmanna 

kaupir stóran hlut í Héðni. Rögnvaldur 

Einarsson, yfirmaður tæknideildar, Ingimar 

Bjarnason, verkstjóri plötuverkstæðis, og 

Gunnar Pálsson verkfræðingur sem allir 

voru úr hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins. 

Framleiðsla hafin á Héðins-forsjóðurum.

2006 Samið um nýja 300 tn/24t Héðins-

fiskimjölsverksmiðju í uppsjávarvinnsluskip 

við færeyska fyrirtækið Hvalnes P/f. Fram-

leiðsla hafin á nýrri gerð Héðinskvarna. 

Járnsteypan afhendir listaverk Guðjóns 

Ketilsonar vegna 100 ára afmælis Land-

símans.

2007 Samið um byggingu nýrra höfuð-

stöðva fyrir Héðin sem flutt var í 2009. 

Hverflar Steingrímsstöðvar gerðir upp eftir 

hálfar aldar þjónustu.

2008 Áherslubreytingar á 21. öld. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins flytjast 

úr Garðabæ í Hafnarfjörð. Samið 

við Granda um flutning Faxamjöls til 

Vopnafjarðar og um endurbyggingu 

verksmiðjunnar þar í heildar-

verktöku í samvinnu við Stefán 

Högnason. Drög lögð að þróun lítilla 

protein-verkmiðja sem síðar fengu 

nafnið Héðinn Protein Plant – HPP.

2009 Vígsluhátíð haldin í febr-

úar í nýjum húsakynnum Héðins 

að Gjáhellu 4, Hafnarfirði, um 

sex þúsund fermetra hús á 30 

þúsund fermetra lóð. Samkvæmt 

upplýsingum frá Guðmundi S. 

Sveinssyni, framkvæmdastjóra 

Héðins kostaði hið nýja hús í 

kringum einn milljarð króna. Um 

þetta leyti voru starfsmenn um 

eitt hundrað talsins og stærstur 

hluti verkefna Héðins var fyrir 

útgerðina í landinu og fyrir 

stóriðjuna. Ákveðið að reisa 

þjónustuverkstæði fyrir stór-

iðjurnar á Grundartanga.

2010 Samið um rafvæðingu loftþurrkara 

á Vopnafirði í samstarfi við Stefán Högna-

son og síðar hjá Eskju og SVN í samstarfi 

við Eflu. Héðinn fær ISO 9001, TRACE 

International- og EN ISO 15614–1 vottanir.

2011 Héðinn fær verðlaun á sjávarútvegs-

sýningu fyrir framúrskarandi þjónustu 

við útveginn. Þjónustuverkstæði fyrir 

stóriðjuna að Grundartanga tekið í notkun. 

Heildarflötur verkstæða um 8.000 m2 og 

starfsmannafjöldi 114. Framleiðsla hafin á 

Héðins endurhönnuðum á eimingartækj-

um eftir eigin hönnun. Ragnar Sverrisson 

(sonur Sverris Sveinssonar) hefur störf sem 

yfirmaður tæknideildar Héðins eftir að hafa 

starfað sem verkfræðingur hjá Marel og 

Össuri um árabil.

H é ð i N N  1 0 0  á r a
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2012 Héðinn 90 ára. Starfsmannahátíð 

haldin í Berlín í tilefni afmælisins. Byggt við 

renniverkstæði og ný alsjálfvirk tæki keypt, 

fræsar, skurðarvélar, slípivélar, rennibekkir, 

laser-skurðarvél og beygjuvél.

2013 Héðinn setur á markað 

nýja tegund af verksmiðjum. 

HPP-verksmiðjan (Héðinn Prot-

ein Plant) gangsett hjá Próteini 

ehf. í Garðinum. Framleiðslan 

leiðir til byltingar í framleiðslu 

á matvöru sem ella hefði farið 

forgörðum. Samið um smíði 

Héðins lagertanka fyrir 14.000 

rúmmetra af fóðurolíum í nýja 

fóðurverksmiðju laxeldisfyrir-

tækisins Marin Harvest í Vestur-

Noregi. Tuttugu ára gifturíkt 

samstarf við Henry Sognnæs um 

smíði sílóa og tanka tekur enda 

þegar hann leggur niður starf-

semi vegna aldurs.

2014 Framleiðsla hefst á HPP-kerfum 

með tveim HPP-300-vélum fyrir úrgang 

frá fiskeldi.Samið um Rolls Royce-kerfi 

og hönnun fyrir þrjú skip tengd Samherja 

ásamt allan búnað í tvö uppsjávarskip fyrir 

SVN og Samherja á Íslandi. öll í þjónustu 

hjá Rolls Royce-deild Héðins. Hreinsistöð 

Hellisheiðarvirkjunar opnuð. Héðinn unnið 

við smíði og uppsetningu vélbúnaðar. 

Gert er ráð fyrir að hún hreinsi allt að 

þriðjung brennisteinsvetnis úr útblæstri 

virkjunarinnar.

2016 Smíði og uppsetning fráveitukerfis 

OR með Varmaverk sem aðalverktaka. HPP 

verksmiðjur seldar í nýsmíði fyrir Ramma, 

skip tengd Samherja og Glacier Fish í 

Seattle.Verkstæðið á Grundartanga stækk-

að. Hurðardeild skilin frá sem sér fyrirtæki, 

Héðinshurðir og flutt í núverandi húsnæði 

fyrirtækisins við Íshellu.

2017 Samið um 800 t fiskimjölsverksmiðju 

fyrir Prima Protein í Noregi í heildarverk-

töku. Guðmundur S. Sveinsson hættir sem 

framkvæmdastjóri og Ragnar Sverrisson 

tekur við. Sverrir Sveinsson lætur af störf-

um sem stjórnarformaður og Guðmundur 

Sveinsson tekur við.

2019 Samið um smíði 300 tn/24t HPP 

verksmiðju fyrir síldar- og makrílafskurð 

fyrir Grøntvedt Ørland í Noregi.

2020 Samið um smíði fóðurflutningskerfis 

fyrir laxafóður í skip Egils Ulvangs og síðar 

þrjú kerfi til norskra útgerða. Samið um 

smíði og uppsetningu framúrstefnubúnað-

ar fyrir Vaxa Technologies en verksmiðja 

fyrirtækisins framleiðir smáþörunga úr 

náttúrulegum afurðum sem verða til við 

starfsemi Hellisheiðarvirkjunar.

2021 Síldarvinnslan semur við Héðin um 

smíði á 380 tonna fiskimjölsverksmiðju 

í Neskaupstað, til hliðar við stóra fisk-

mjölsverksmiðju sem Héðinn hafði einnig 

tekið þátt í að koma upp. Samið um smíði 

næsta áfanga búnaðar fyrir Carbfix við 

Nesjavelli.

2022 Rögnvaldur Einars-

son tekur við sem fram-

kvæmdastjóri Héðins og 

Ragnar Sverrisson verður 

framkvæmdastjóri HPP 

Solutions. HPP Solutions verð-

ur sjálfstætt fyrirtæki í eigu 

Héðins í byrjun árs og síðar á 

árinu skilið að fullu frá Héðni. 

Héðinn fagnar 100 ára afmæli 

með ýmsum uppákomum, m.a. 

listsýningu í salarkynnum 

Héðins á verkum sem voru 

í eigu Markúsar Ívarssonar 

sem afkomendur hans gáfu 

Listasafni Íslands og hápunkti 

í veglegri veislu í Listasafni 

Reykjavíkur.
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Texti og ljósmyndir:  

Sigurjón Magnús Egilsson

H alldór Lúðvíksson 
vélvirki starfar í Bláa 
Lóninu. Hann er sæll með 

starfið sitt. Segir það fjölbreytt 
og skemmtilegt. Halldór byrjaði 
vélvirkjunina í Landssmiðjunni. 
Þar var nóg að gera á þeim tíma. 
Strandsiaglingar Skipaútgerðar 
ríkissins, Ríkisskip, voru í tíðum 
siglingum á hafnir landsins. Það 
var áður en trukkavæðing hófst. 
Halldór kunni vel við sig í Lands-
smiðjunni. Enda var hann þar í 
nærri tuttugu ár.

Hann segir að þrír karlana hafi 
verið eldheitir kommúnistar sem 

var auðvelt að stríða. Ég sagði 
honum sögu af Nunna Konn, 
Gunnar Konráðssyni, bróður Jó-
hanns föður Kristjáns stórtenórs.

Fyrst eftir að ég flutti til Ak-
ureyrar vann ég á Eyrinni. Þar 
var líka Nunni Konn eldheitur 
sósíalisti. Eitt sinn vorum við að 
vinna á kajanum þegar rússneska 
skemmtiferðaskipið Maxim Cor-
ky, sem lagið „Ef ég ætti eina ósk“ 

í Stuðmannamyndinni Með allt 
á hreinu, var tekið upp að hluta 
um borð í skipinu. Með hamar og 
sigð á strompinum. Nunni horfði 
á ferðafólkið ganga í land. Svo 
sagði hann stundarhátt: „Mikið 
er þetta svipfallegt fólk.“ Þegar 
ég benti honum á að skipið væri 
leigt til Þýskaland og farþegarnir 
því þýskir. Eftir það sagði Nunni 
ekkert um fólkið. Hvorki jákvætt 
né neikvætt.

Nú er nóg komið að mér. Mér er 
ætlað að taka viðtal við Halldór 
og halda mig til hlés. Það verður 
gert eftirleiðis.

Við vorum í Landssmiðjunni 
við Sölvhólsgötu. Þar sem seinna 

Í Bláa Lóninu alla daga
Halldór Lúðvíksson vélvirki:

„Þessi verkefni fylgdu 
mér frá Landssmiðjunni 
og yfir í Hamar.“

„Bilanir og annað geta breytt þeim plönum. 
Allar bilanir eru skráðar í sérstakt kerfi og við 

förum yfir listann og sinnum þeim verkefni sem 
tilheyra hverjum og einum,“ segir Halldór.
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var kennd leiklist. „Þetta var 
mjög skemmtilegur tími. Við 
unnum fyrir Ríkisskip og eins 
fyrir Landhelgisgæsluna. Ég var 
bara 19 ára þegar ég byrjaði þar. 
Og snemma sinnti ég skilvindum 
frá Alfa Laval. Ég er enn að vinna 
við þær í dag, þá sem áhugamál. 
Það voru fínir karlar sem kenndu 
mér í upphafi.“

Alfa Laval, voru mjaltarvélar frá 
þeim í nánast öllum fjósum hér 
áður fyrr?
„Jú, jú. Sambandið var með 
umboð fyrir þær en við vorum 
með umboð fyrir fiskimjölið og 
skipin. Ég og Þorleifur Markús-
son, sem var yfirmaður minn, 
fórum samt í nokkur mjólkurbú 
víða um land. Og snemma sinnti 
ég skilvindum frá Alfa-Laval og 
Titan undir dyggri stjórn Þorleifs 
Markússonar og Dagnýrs Marin-
óssonar.

Á þessum árum voru fiski-
mjölsverksmiðjur í hverri 
höfn. Þannig að ég kom í mörg 
byggðarlög. Nú eru þetta fáar en 
stórar fiskimjölsverksmiðjur.“

Næst voru bollaleggingar okkar 
á milli hvað væri gert við bein-
garðana og annað sem áður var 
brætt þar sem engar beinaverk-
smiðjur voru lengur. Halldór er 
með svar hvað varðar Brim.

„Ég veit að hjá þeim er keyrt 
með allt sem þarf í bræðslu frá 
Grandagarði í Reykjavík og upp 
á Akranes og brætt þar. Ég tók 
þátt í að setja upp verksmiðjuna 
á Akranesi. Þá var ég hættur hjá 
Landssmiðjunni og kominn til 
Hamars.“

Vélsmiðjunni Hamar  
við Tryggvagötu?
„Nei, þetta er nýi Hamar. Sem 
heitir svo HD í dag. Sem stendur 
fyrir Hamar Deilir. Þeir voru tveir 

sem stofnuðu Hamar 1998. Nafnið 
var á lausu og þeir tóku það.

Þessi verkefni fylgdu mér frá 
Landssmiðjunni og yfir í Hamar. 
Ég flutti þessi verkefni með mér. 
Þeir eru með starfsstöðvar víða 
um land. Til dæmis á Grundar-
tanga þar sem ég var í níu ár, 
af þessum átján sem ég var hjá 
þeim. Við vorum seldir sem verk-
takar til Elkem. Ég var kominn í 
mjög góða stöðu þar.“

En nú ertu kominn í Bláa Lónið. 
Hvers vegna það?
„Mér var bent á að sækja um 
þetta starf. Ég var tvístígandi 
upp á Grundartanga. Ég vildi fá 
meira fyrir mína vinnu. Ég hafði, 
alveg frá byrjun í Landsmiðjunni, 
sótt mér verkefni. Ekki setið og 
beðið heldur á hinn veginn. Eins 
vildi ég að við veittum eins góða 
þjónustu og framast var unnt. 
Mér fannst Hamar ekki borga mér 
sanngjarnt fyrir mitt framlag. Ég 
gerði kröfu um að fá meira fyrir 
mína vinnu en fékk ekki. Þá fór ég 
að leita mér að öðru. Tengdasonur 
minn benti mér á þetta starf. Ég 
sótti um og fékk starfið. Og sé ekki 
eftir því. Þetta er mjög gott starf.“

Hér eru eflaust aðrar aðstæður 
en í hefðbundnum smiðjum?

„Þetta er mjög þægilegur 
vinnustaður. Það er annars konar 
efni sem við fáumst við hér. Hér 
er það kísillinn. Hann kemur með 
vatninu sem við notum hér. Þegar 
vatnið þornar verður kísillinn eft-
ir. Þetta er jarðsjór sem kemur frá 

HS veitum. Hér er efnið hvítt, en 
ekki svart eins og gerist í smiðj-
unum. Kísillinn er krefjandi fyrir 
dælurnar hjá okkur. 

Í Lóninu eru átta milljón lítrar 
hverju sinni. Hins vegar dælum 
við tólf milljón lítrum í Lónið á 
sólarhring.“

Er gengumrennslið svo mikið?
„Já. Þó margir Íslendingar segi 
þetta stærsta drullupoll í heimi, þá 
er það alls ekki. Hér er mikill vél-
búnaður til að halda þessu hreinu. 
Við erum með sogdælur sem sjúga 
upp kísilinn sem sest á botninn. 
Við vitum hvar kísillinn safnast. 
Hann er sogaður upp á nóttinni. 
Lónið er hreinsað tvisvar til þrisvar 
í viku. Í hótelinu eru svítur sem 
eru með einkalón. Við þurfum að 
halda þeim hreinum og þar hefur 
gengið á ýmsu. Þar er líka kísill. 
Til að athuga hvort allt sé í lagi fer 
ég ofan í lónin og reyni að upplifa 
þau eins og gestirnir gera. Þetta 
reyni ég að gera hálfsmánaðarlega.“

Þetta er fimm stjörnuhótel og 
væntanlega þarf allt að vera í 
lagi.

„Já, það er nauðsynlegt. Þeir 
sem gista í svítunum gera eðli-
lega miklar kröfur. Ef því er sinnt 
og upplifun þeirra er í takt við 
væntingar, þá eru allir glaðir.“

Halldór segist ekki vera í 
miklum samskiptum við gesti 
hótelsins.

„Ég varð það í fyrstu eftir hót-
elið var opnað. Þá voru byrjun-
arörðugleikar en við erum komin 
yfir það í dag.

Halldór er meistari í vélvirkj-
un. Hann er annar af tveimur 
vélvirkjum. Að auki starfa 
tveir vélsjórar auk fleiri iðnaðar-
manna. Enda í mörg horn að líta 
á eins umfangsmiklum vinnustað 
og Bláa Lónið er. 

„Hér verður allt að vera hund-

„Jú, ég geng til dæmis 
alltaf sama hringinn og lít 
í kringum mig og hlusta.“

V i ð ta L
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rað prósent. Þetta er mikið batterí 
og verður að líta vel út.“

Er þá ekki mikið eftirlit?
„Jú, ég geng til dæmis alltaf 

sama hringinn og lít í kring-
um mig og hlusta. Ef ég heyri 
torkennilegt hljóð þá er eitthvað 
að bila. Fylgjast verður vel með 
hversu heitt vatnið er í Lóninu. 
Minnstu frávik í hitastigi sýnir 
okkur að mögulega sé eitthvað 
bilað.“

Hversu heitt er  
vatnið sem þið fáið?
„Í dag er það um 155 gráður. 
Venjulega er það frá 153 til 160 
gráður.“

Fólki stafar engin hætta af 
þessu mjög svo heitu vatni. Full-
kominn búnaður sér til þess að 
vatnið, sem fer í Lónið sjálft, sé 
aldrei heitar en 38 til 39 gráður. 

Halldór, þegar þú lýsir starfi 
þínu er greinilegt að starfið er 
fjölbreytt.

„Það er það. Alltaf nóg að gera 
engir tveir dagar eru eins.“

Halldór annast einnig loftræsti-

kerfið. Það þarf að skipta um síur 
auk annars. 

„Áður en ég mæti til vinnu 
er ég viss um að hvað ég ætla 
að gera þann daginn. Bilanir og 
annað geta breytt þeim plön-
um. Allar bilanir eru skráðar í 
sérstakt kerfi og við förum yfir 
listann og sinnum þeim verkefni 
sem tilheyra hverjum og einum.“

Í samtali okkar kom fram að 
kísill er notaður við gerð allskyns 
snyrtivara. Þar er búnaður sem 
þarf líka að sinna. „Meira að segja 
skilvinda,“ bætir Halldór við.

Sá hópur manna sem Halldór 
vinnur með er sjálfstæður í ver-
kefnum sínum. Allir sinna þeim 
verkefnum sem þeim er ætlað að 
sinna. Hver og einn er ábyrgur 
á sínu sviði. „Ég kann vel þetta. 
Þetta er gott system.“

Greinilega býr Halldór við 
frelsi í vinnunni. En frelsinu 
fylgir ábyrgð.

„Við erum að selja gestunum 
upplifun. Hún verður að vera 
hundrað prósent. Við vorum 
lengi að finna réttu stærðirnar á 

spjótunum í litlu lónunum við 
svíturnar á hótelinu. Þetta verður 
að vera sem næst hljóðlaust. Það 
var það ekki í byrjun. En er orðið 
frábært í dag.“

Halldór rifjar upp baráttu 
þegar hann vann hjá Hamri. 
Fyrirtækið sjálft er í Kópavogi 
og Halldór og fleiri störfuðu 
á Grundartanga. Deilt var um 
hvort þeir ættu að vera á launum 
á ferðatímanum á Grundartanga 
og aftur heim.

Í þeim samningaviðræðum þá 
fór ég að samningaborðinu með 
rangar tölur, tölur sem ég fékk 
frá VM. Ég varð mjög ósáttur við 
að þeir hafi látið mig fá ranga 
útreikninga. Atvinnurekandinn 
gerði afturreka með upplýs-
ingarnar. Þetta gerðist tvisvar 
sinnum. Þá varð ég ósáttur. Og 
var það í nokkur ár. Talandi um 
VM þá er ég félagi þar. Mæti í 
golfmótin og hlakka til að verða 
eldri borgari og fara með ferð-
irnar fyrir eldri félagsmenn. 
Þetta eru frábærir karlar og fínn 
félagsskapur.“

„Hér verður allt að vera 
hundrað prósent. Þetta er 
mikið batterí og verður að líta 
vel út,“ segir Halldór.
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fyrsti 
vélstjórinn

U M fj ö L L U N

Einar að mála 
sundlaugina í Ólafsvík. 

Sjálfum sér líkur á 
myndinni.
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Höfundur: Sigurjón Magnús Egilsson 

Ljósmyndir: Alfons Finnsson

Þ egar ég rétt sautján ára réði 
mig fyrst til sjós vissi ég 
ekkert hvað ég var að gera 

eða hvað biði mín. Báturinn hét 
Valafell SH 157 frá Ólafsvík. Skip-
stjóri og útgerðarmaður var Jónas 
Guðmundsson. Öndvegis maður.

Fyrsti vélstjóri var Einar heit-
inn Kristjánsson. Mjög minn-
isstæður. Vandaður maður og 
skemmtilegur. Einar sagði ekki 
brandara. Hann var orðheppinn. 
Hann kom vel fram við alla. 
Unglingsóviti eins og ég fékk 
stundum skjól hjá Einari. Einar 
lést fyrr á þessu ári. Eða 13. apr-
íl. Einar fæddist 29 . júní 1935.

Það var vertíðina 1971 sem 
ég mætti til leiks. Einar bar með 
sér góðmennsku. Nú stekk ég til 
um mörg ár. Síðasta starf Einar 
var umsjón með sundlauginni 
og íþróttahúsinu í Ólafsvík. Það 
hentaði vel góðum og dag-
farsprúðum manni eins og Einari.

Til baka til upphafi ársins 
1971. Auðvitað var þessi nýi kafli 
í lífinu stundum erfiður. Sumir 

af þeim reyndari áttu til að senda 
okkur nýliðunum ónot. Ekki 
Einar.

Eðlilega man ég ekki öll tilsvör 
Einars. Eitt er mér fast í minni. 
Áður en að því að mun ég segja 
stutta sögu. Eftir að vertíðinni 
lauk var ég áfram á Valafellinu. 
Fórum á troll. Ég var gerður að 
kokki. Kunni ekki að sjóða egg, 
skera brauð eða hræra í potti. 
Einar sagði eitt sinn við mig.  
„Af hverju heldur þú drengur 
minn, að við borðum ekki rúg-
brauðið sem þú ert með í bakkan-

um?“ Ég vissi ekki svarið. „Náðu 
í brauðið og skerðu hverja sneið 
í tvennt.“ „Eru sneiðarnar og 
þykkar,“ spurði ég. „Já, sagði 
Einar. Og hann hafði rétt fyrir 

U M fj ö L L U N

Fallegt í Ólafsvík.

Vandaður maður og 
skemmtilegur.  Einar 
sagði ekki brandara.  
Hann var orðheppinn. 
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sér. Reyndar var þetta að mig 
minnir eina tilsögnin sem ég fékk 
í kokkaríinu. Samt gekk allt bara 
til var ætlast.

Þá að sögunni sem ég ætla að 
segja ykkur. Hér kemur stuttur 
inngangur. Eftir að Einar hætti á 
Valafellinu keypti hann og Finn-
bogi Guðmundsson skipstjóri 
saman bát sem hét Bliki SH. Við 
vorum nokkrir saman komnir í 
netaskúr Valafellsins. Finnbogi 

og Einar voru þar. Þeir eru að tala 
um að þá vanti menn á Blikann. 
Ég spyr undrandi, vantar menn 
á Blikann? Já, svaraði Einar. Og 
bætti við að ég væri velkom-
inn til þeirra. Ég sagðist vera 
spyrja þar sem ég átti sextán ára 
bróðir sem eflaust væri efni í 
góðan sjómann. Þeir sögðu mér 
að hringja í hann. Hann væri 
ráðinn. Bjössi félagi minn sagðist 
líka eiga sextán ára bróðir. Hann 
var ráðinn líka.

Bróðir minn, Egill, hóf þar 
langan sjómannsferil. Hann varð 
síðar stýrimaður og skipstjóri. 
Bróðir Bjössa er Gunnar Sigurðs-
son, þekktur gítarsmiður.

Þeir voru fimm á Blikanum, 
Finnbogi skipstjóri, Einar Krist-
jánsson, vélstjóri og kokkur, Egill 
bróðir, Gunnar og svo rúmlega 
tvítugur maður sem var alltaf 
kallaður Tóti. Sá var rogginn. 
Reyndi að gera lítið úr báðum 
unglingunum. Það gekk illa þar 
sem Einar var um borð. Sama má 
segja um Finnboga skipstjóra. 
Hann var vænn maður, ljúfur og 
skemmtilegur.

Tóti átti til að hreykja sér af 
slagsmálum. Sagðist vera mikill 
rotari og hann vildi, eða réttara 
sagt, krafðist að ungu strákarnir 
kölluðu sig aldrei annað en: Tóta 
sleggju.

Einn morguninn þegar vertíð-

Sundlaugin í Ólafsvík.

U M fj ö L L U N
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in hafði staðið í nokkrar vikur 
mætti Tóti sleggja slompaður 
um borð. Hann settist við borðið 
í lúkarnum. Finnbogi var aftur 
í stýrishúsi, það var útstím. 
Einar var að gera morgunmatinn 
klárann. Egill og Gunni vöknuðu 
við lætin í Tóta. Hann reyndi að 
segja af sér eina slagsmála söguna 
enn. Eftir því sem leið á útstímið 
varð Tóti sífellt slappari. Svo fór 
að hann hélt ekki lengur höfði og 
lagðist fram á borðið. Algjörlega 
máttvana. Þá sagði Einar Krist-
jánsson:

Þar missti sleggjan höfuðið og 
hér eftir skalt þú vera kallaður 
Skafti. Við það var staðið.

VBF Mjölnir
Tökum að okkur allskonar

jarðvinnu verkefni. Erum með
vörubíla, ýtur, belta- og

hjólagröfur, valtara og fleira.

Símanúmer: 482-1526

892-9872

Netfang: mjolnirbilar@simnet.is

Einar Kristjánsson.



konur 
í iðnaði
Á síðasta aðalfundi VM voru tvær konur kosnar 
í stjórn félagsins. Kona hafði ekki áður átt sæti 
í stjórninni. Hér á eftir fer viðtal við formann 
félagsins Fagkonur. Þá er ejki er úr vegi að rifja 
upp viðtöl við konur í iðnaði. Tímarit VM hefur 
birt viðtöl við nokkrar þeirra. 

4 8   t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 2



t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 2   4 9 



5 0   t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 2

F agkonur er félag fyrir allar 
fagkonur sem hafa lokið 
sveinsprófi, eru á náms-

samningi eða í námi í karllægri 
iðngrein,“ segir Margrét Halldóra 
Arnarsdóttir, formaður félags-
ins. „Þetta eru fagkonur sem 
hafa áhuga á að kynnast öðrum 
fagkonum með sams konar eða 
svipaða menntun ásamt því að 
vilja breyta staðalímynd iðnað-
armannsins og fjölga konum í 
iðngreinum.“

Rúmlega 100 konur eru í fé-
laginu sem taka mismikinn þátt í 
ýmiss konar starfi á vegum þess 
og eru í félaginu meðal annars 
rafvirkjar, rafeindavirkjar, húsa- 
og húsgagnasmiðir, bifvélavirkj-
ar, píparar, múrarar, flugvirkjar 
og skrúðgarðyrkjufræðingar. 

„Margar spyrja sig kannski 
af hverju þær ættu að taka þátt 
og er það skiljanlegt. Félagið er 
frábær vettvangur fyrir fagkonur 
til að kynnast öðrum sem standa 
í sömu sporum, deila reynslu 
og hittast til að hafa gaman. Það 
sem fagkonur gera líka er að 
vinna gegn staðalímyndum sem 
samfélagið hefur á konum sem 
gegna karllægum störfum. Við 
mætum á viðburði eins og Mín 
Framtíð, Verk og vit, starfamess-
ur í grunnskólum og svo höld-
um við grunnskólakynningar á 
iðngreinastörfum. Við reynum 
að vera með starf um allt land þó 
það hafi reynst erfitt síðastliðin 
tvö ár en við höfum farið bæði 
norður og austur með kynningar 

og til að vera viðstaddar við-
burði.“

Margrét segir að konunum í 
félaginu þyki þetta vera mikil-
vægt starf vegna þess að í þeim 

iðngreinum sem teljast karllægar 
sé hlutfall fagkvenna mjög lágt 
og í sumum greinum eru engar 
fagkonur. „Þar sem skortur er á 
iðnmenntuðu fólki í atvinnulíf-

Mikilvægt stuðningsnet

fag ko N U r

„Við áttuðum okkur á því 
að á meðan við værum ekki 

sýnilegar þá vissi enginn 
annar af okkur heldur, “  

segir Margrét Halldóra 
Arnarsdóttir.



Spilstjórnun
Viðvörunarkerfi
Tankapælikerfi
DP kerfi
Töflur og tíðnibreytar

Brattvaag
spilbúnaður

Stýri og stýrisvélar
Ulstein og Kamewa 
skrúfubúnaður

Bergen og MTU vélar
HSG samkeyrslukerfi

Skrúfustýringar

Hliðarskrúfur

Bergen Engine
B33:45
C 25:33 L

PM-rafmagnsvindur

hedinn.is

Héðinn selur og þjónustar búnað frá
Kongsberg Maritime og Bergen Engines
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inu teljum við vera fráleitt að 
helmingur þjóðfélagsins virðist 
ekki íhuga þann möguleika að 
gera iðngreinar að starfsvettvangi 
sínum. Þessu viljum við breyta 
með því að breyta þeirri staðalí-
mynd sem iðngreinar hafa á sér 
og hvetja ungt fólk til að íhuga 
iðnnám sem valkost.“

Mikil aukning á meðal kvenna
Margrét er einn af stofnendum 
félagsins sem hóf starfsemi árið 
2016 og var hún kosin formaður 
árið 2019. 

„Við föttuðum hvað við værum 
margar og fæstar okkar höfðu 
verið að vinna saman eða hist eða 
haft hugmynd um að það væru 
svona margar konur í iðngrein-
um,“ segir Margrét um tilurðina 
að stofnun félagsins. „Við áttuð-
um okkur á því að á meðan við 
værum ekki sýnilegar þá vissi 
enginn annar af okkur heldur 
og að það væri eitthvað sem við 
þyrftum að gera í auk þess að 
breyta svolítið þessum staðalí-
myndum sem fólk hefur af konum 
í karlaiðngreinum svo sem með 
því að vera á öllum viðburðum 
sem tengjast iðnaði sem við getum 
verið á og fara í skóla og kynna 
iðngreinar og þá kannski finnst 
fólki þetta vera eðlilegra.“

Margrét segir að mikil aukning 
sé í iðnnám á meðal kvenna. 
„Það er meira um að stúlkur 
komi í iðnnám beint eftir grunn-
skóla og er það náttúrlega frábær 
þróun að fá yngri krakka líka 
inn ef fólk er að hugleiða þetta 
sem valkost.“ Margrét segir að 
vinsælustu iðngreinarnar sem 
nýnemar, bæði strákar og stelp-
ur, skrá sig í sé smíði og rafvirkj-
un. „Svo fara fleiri stelpur en 
áður í dúklögn og múrarann til 
dæmis og svo píparann. Maður 
sér aukningu í flestum greinum 
en mismikið.“

fjölbreytnin
Margrét er rafvirki og segist hafa 
farið í rafvirkjanámið af tilviljun 
á sínum tíma. „Ég var búin að 
fara í menntaskóla og prófa mig 
í háskólanum en fann mig ekki 
alveg þar,“ segir hún en hún fór í 
lögfræði. „Ég skráði mig árið 2014 
í bifvélvirkjun og rafvirkjun og 
komst inn í rafvirkjun. Ég vissi 
í rauninni ekkert hvað ég væri 
að fara út í þegar ég skráði mig í 
rafvirkjun en ég gat ekki sagt að 
þetta væri ekki fyrir mig fyrr en ég 
myndi prófa það.“

Hún var eina konan í náminu 
og segir að karlarnir hafi tekið sér 
bara vel.

Hvað fannst henni standa  
upp úr í náminu?
„Fjölbreytnin kom á óvart og hvað 
maður áttaði sig lítið á hversu 
fjölbreytt iðnnám er. Margir gera 
ráð fyrir að rafvirkjun snúist um 
að setja upp ljós og tengil en þetta 
er svo miklu meira en það.“

Margrét fór að vinna hjá 
Veitum og fór þar á samning og 
þegar hann rann út fékk hún starf 
hjá stóru rafverktakafyrirtæki. 
Hún vann þar til ársins 2020 og 
kenndi í Raftækniskólanum frá 
2019 fyrst með vinnu en núna er 
það hennar aðalstarf og vinnur 
hún sjálfsætt með.

Hún er spurð hvað sé mest 
spennandi við rafvirkjastarfið og 
hvað standi upp úr.

„Ég held að það sé ennþá 
fjölbreytnin. Núna er ég að kenna 
rafvirkjun og mér hefði aldrei 
dottið í hug að ég myndi kenna 
eitthvað einhvern tímann. Það er 
fjölbreytnin sem kemur á óvart 
og tengingin við allar aðrar grein-
ar. Ég hef mjög gaman af því að 
vinna með höndunum og maður 
er alltaf í kringum til dæmis 
smiði eða málara. Maður öðlast 
svo mikla þekkingu og það er svo 
mikil samvinna. Mér finnst það 
vera mjög skemmtilegt.“

Þegar konur hafa 
hrökklast úr starfi vegna 
svona framkomu þá 
hvetjum við þær áfram 
og bendum þeim á aðra 
vinnustaði.

Okkur finnst þetta stuðningsnet vera mikilvægt.

fag ko N U r
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Konum sem eru rafvirkjar hef-
ur fjölgað töluvert. „Í kringum 
2018 höfðu um 40 konur útskrif-
ast sem rafvirkjar frá upphafi og 
núna eru þær um 77 frá 2018 
hafa hins vegar um 750 karlar 
útskrifast úr rafvirkjun þannig 
að það er ennþá mikill munur.“

Í námi í múraraiðn
Margrét hóf í haust nám í múr-
araiðn og stundar hún námið með 
fram vinnu sinni. „Mig hefur 
langað til að prófa að fara í þetta 
nám. Það er eitthvað sem heill-
ar mig við þetta og ég ákvað að 
slá til og er núna að klára fyrstu 
önnina og mér finnst þetta vera 
mjög skemmtilegt. Þetta er ólíkt 
rafvirkjunnni að því leyti að þetta 
er allt sýnilegt; allt sem múrarinn 
gerir er frekar sýnilegt eins og að 
flísa og hlaða veggi. En allt sem 
rafvirkinn gerir er svolítið á bak 
við svo sem leiðslur sem fólk sér 
ekki. Það er gaman að vera í pínu 
andstæðum.“

Fjórar konur eru saman í 
hóp og segist Margrét halda að 
það hafi aldrei gerst áður og að 
nemendur á fyrsta ári séu líklega 
þrettán.

alls konar komment
Margrét er spurð hvernig karlar í 
iðnaðarmannastörfum hafa tekið 
henni og öðrum konum í stéttinni. 

„Mín persónulega reynsla hef-
ur yfirleitt verið að eldri karlarnir 
taka manni bara ágætlega en ég 
hef meira lent í leiðindum frá 
jafnvel yngri strákum eða mönn-

um einhvers staðar þarna á milli. 
En flestir sem maður vinnur með 
eru bara toppmenn sem betur 
fer.“

Hvers konar komment heyrir hún?
„Alls konar; sumt vill maður ekki 
endurtaka. Það er kannski ekki 
endilega það sem þeir segja en það 
getur verið mjög lýjandi að fá oft á 
dag komment frá mörgum körlum 
ef maður er að vinna á stórum 
vinnustað.“

Hafa konur hrökklast úr starfi 
út af svona kommentum og 
leiðindum á vinnustað?

„Já, við vitum um dæmi um 
svoleiðis en tilgangur félagsins, 
Fagkonur, er að geta verið til 
staðar þegar svona gerist. Þegar 
konur hafa hrökklast úr starfi 
vegna svona framkomu þá hvetj-
um við þær áfram og bendum 
þeim á aðra vinnustaði. Okkur 
finnst þetta stuðningsnet vera 
mikilvægt.“

Þetta er ólíkt 
rafvirkjunnni að því leyti 
að þetta er allt sýnilegt; 
allt sem múrarinn gerir er 
frekar sýnilegt eins og að 
flísa og hlaða veggi.

fag ko N U r
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Töfrandi, skapandi
og skemmtilegt starf

H allgerður Kata Óðins-
dóttir kláraði nám í 
arketaktúr í Noregi 2016. 

Hún byrjaði hins vegar að vinna 
í járnsmiðju föður síns, Járn-
smiðju Óðins, mikið fyrr. Þar er 
flest frumsmíðað og áhuginn á því 
leiddi Kötu í námið í Noregi.

„Ef ég væri að fara í nám í dag 
færi ég eflaust í vöruhönnun. Mér 
finnst það áhugavert. Þegar ég 
lauk náminu í arketaktúr fór ég 
ekki inn á stofu að vinna. Ég hef 
meiri áhuga á að hanna minni 
hluti en að teikna hús. Járnsmíði 
hef ég bara lært af strákunum. 

Þeir hafa kennt mér margt. Ég hef 
oft hugsað mér að fara í skóla og 
fá réttindi. Ég fæ eflaust margt 
metið inn í námið þannig það 
yrði ekki flókið. Kannski geri ég 
það einhvern tíma. En ekki núna. 
Ég er búin að vera svo lengi í 
skóla að ég nenni því ekki strax.“

Kata hannaði og smíðaði 
verðlaunagrip fyrir kvikmynda-
hátíðina Reykjavík Femin-
ist Film Festival.

„Það var vilji aðstandenda há-
tíðarinnar að fá konu til að smíða 
verðlaunagripinn. Það tók hins 
vegar tíma að finna konu í verkið 

því við erum ekki margar starf-
andi við járnsmíði. Það er synd 
því þetta er töfrandi, skapandi 
og skemmtilegt starf sem hentar 
konum einstaklega vel. Þær eru 
yfirleitt aðeins fínni í höndunum 
og ráða því vel við ýmsa fínvinnu 
í málmsmíðinni.“

„Ég lauk meistaranáminu 2016 
og mætti þá aftur til vinnu í járn-
smiðjunni því mér finnst vinnan 
svo skemmtileg og fjölbreytt. 
Engir tveir dagar eru eins, ég fer 
út um allan bæ til að mæla upp 
fyrir stálsmíði sem ég hanna, 
teikna og smíða, og set svo upp 

fag ko N U r
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í húsum,“ útskýrði Kata í viðtali 
við Fréttablaðið í vetur sem leið.

Sem fyrr segir er hún eina konan í 
smíðinni. Hvers vegna eru þær svo 
fáar í þessi iðngrein?

„Ég átta mig ekki á því. Það má 
vel vera að það séu fleiri stelpur 
í rennismíði. Án þess að ég viti 
það með vissu. Kannski eru enn 
ranghugmyndir um að við séum 
að lyfta þungum hlutum þannig 
að það reyni mikið á líkams-
burði. Svo er ekki.“

En að vera kona í þessu umhverfi, 
hvernig er það?
„Alls staðar eru tekið vel á móti 
mér. Ekkert að því. Þó ber við að 
eldra fólk horfi í gegnum mig. Ég 
er búin að vera í þessu svo lengi 

að nú stend ég fastar á mínu og 
segi; þú ert að tala við mig, en 
ekki neinn annan. Ég þarf samt 
ekki að verja stöðu mína, vegna 
þess að ég er kona, eins mikið nú 
og áður fyrr.“

Getur ekki verið þreytandi og 
jafnvel meiðandi að þurfa að 
verja stöðu sína einungis vegna 
kynferðis?
„Jú, það er ekki skemmtilegt.“ 
Hún nefnir dæmi þar um. Það er 
þegar fólk hefur ekki tekið henni 
og hennar verkum af sanngirni 
vegna þess að hún er kona. „Það 
hefur samt lagast.“

Þá eru það handriðin. Eru þau 
frumsmíðuð eða fjöldaframleidd?
„Nei, allt er sérsmíðað.“

„Það er óskaplega gaman í 
vinnunni. Hér fæ ég að teikna, 
hanna og smíða allt frá burðarbit-
um og súlum í veggi yfir í handrið 
og stiga og ýmislegt smálegt eins 
og mót og bakka fyrir kokkalands-
liðið og sitt lítið af hverju. Málmur 
heldur alltaf velli þegar kemur 
að hönnun en tískan fer í hringi 
eins og í annarri tísku. Nú eru 
glerhandrið á útleið en vinsælt að 
nota svart, olíuborið stál í hand-
rið og veggi. Með stáli er hægt að 
nota þynnra efni í verkið en þó 
með meiri styrk og burðargetu og 
rýmið nýtist betur. Ég hanna líka 
eftir hugmyndum fólks, eftir því 
sem það sér kannski á Pinterest og 
útfæri það fyrir heimili þess en 
íburðarmikil skrauthandrið eru 
ekki jafn vinsæl og á árum áður.“

„Ég útskrifast á morgun,“ sagði Linda 
Petrea Georgsdóttir, sem er vélfræði-
nemi hjá Hafnareyri í Vestmannaeyjum, 
dótturfyrirtæki Vinnslustöðvarinnar, þegar 
hringt var til hennar seinni hluta maí-
mánaðar.

Hún nam vélstjórn við Framhaldsskóla 
Vestmannaeyja.

 
Til hamingju með útskriftina.
„takk fyrir.“

En hvers vegna þessi leið?
„Ég vissi ekki hvað mig langaði að gera. 
Ég er góð í stærðfræði og pabbi sagði að 
þetta væri sú braut sem myndi henta mér 
vegna handavinnu og stærðfræði.  
Ég ákvað að prufa og útskrifast á morgun 
og verð þá stúdent og vélstjóri með annað stig.“

 
Í viðtali við Lindu Petreu, sem er að finna í Eyjafréttum, 
segir um þetta:
„sumir halda að vélfræði sé aðallega verklegt nám og 
ég veit um nokkra stráka sem byrjuðu í námi en hættu 

við þegar þeir komust að því að þar er 
mikið og erfitt bóknám líka. mikið þarf 
til dæmis að hafa fyrir eðlisfræði, raf-
magnsfræði, grunnteikningum og fleiru í 
grunnnáminu.“

Og hvað tekur við?
„Ég fer í Háskólann í haust þar sem ég 
fer í véla- og orkutæknifræði.“

 
Þú sérð ekki eftir að hafa  
farið þessa leið?
„Nei, alls ekki. Ég sé mig ekki í neinu 
öðru en þessu. ekki neinu. Þetta er 
skemmtilegt starf og á mínum vinnu-
stað er góður mórall. að auki er starfið 
fjölbreytt.“

„Ég er bæði að laga og smíða. Nú er 
ég að sjóða saman rústfríar lagnir fyrir suðutanka. eins 
hef ég farið með í vélaviðgerðir í Huginn Ve þar sem 
við vorum að laga baadervélar,“ sagði hún og bætti við 
ákveðin: „sjórinn heillar ekki. Ég held að ég vilji ekki 
vinna á sjó. Ég hef farið með um borð í báta til að gera við 
þar. er að sækja mér reynslu í því, er enn að læra.“

Vissi ekkert um vélfræði en heillaðist
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„Ég verð að 
vinna með 

höndunum“

Þ að bara gerðist,“ svaraði 
Ingibjörg Sölvadóttir þegar 
hún var spurð hvers vegna 

hún valdi sér rennismíði. „Það 
bara gerðist.“

Ingibjörg þekkti til rennismíði, 
þar sem hún er kennd í Vélskólan-
um. „Ég stefndi samt ekki þangað.“

„Ég fór í Vélskólann og fór svo á 
sjó, og var þar í tvö ár. Kvótavand-
ræði urðu til þess að það var sjálf-
hætt. Þá kom ég í land og ég sótti 
um vinnu bæði í Straumsvík og hér 
hjá Össuri. Í álverinu var óskað eftir 
að ég kláraði nám áður en ég kæmi 
til starfa. Þá nennti ég ekki í skóla, 
ekki á þeirri stundu. Hér voru þær 
kröfur ekki gerðar,“ segir hún.

Ingibjörg starfar hjá Össuri. Er 
mjög sátt í vinnunni þar sem hún er 
orðin verkefnisstjóri.

Ingibjörg byrjaði á framleiðslu-
renniverkstæðinu. „Það endaði með 
að ég fór í skólann.“

„Ég kunni vel við mig á sjón-
um. Áhöfnin var fín. Ég þekkti til 
áður þar sem ég á marga ættingja 
í Grundarfirði. Vinnan á sjónum 
átti vel við mig. Vinnan um borð er 
fín og fjölbreytt. Þar þarf að taka á 
mörgu, svo sem að hífa veiðarfærin, 
gera að og hvað eina. Það þekkja 
allir sem hafa verið til sjós, ekki síst 
á minni bátum.“

En hvers vegna þessi leið?
„Ég verð að vinna með höndun-
um. Er bara þannig manngerð. 
Eftir grunnskóla kom að því að ég 
að varð velja hvað ég vildi gera. 
Ég leit til þess að mennta mig þar 
sem ég gæti alltaf fengið vinnu 
og þá helst hvar sem er í heimin-
um. Eftir að hafa skoðað þetta vel 
fannst mér fannst mér vélskólinn 
standa upp úr. Að námi þar loknu 
er staðan sterk hvað varðar vinnu 
og aðra möguleika. Menntun 
þaðan er í raun alþjóðleg. Það var 
af þessum ástæðum sem ég fór 
þessa leið. Þá hafði ég ekki neinn 
brennandi áhuga. Fannst þetta 
skynsamleg leið. Það réði hvað ég 
gerði.“
Fyrirtækið Össur hefur ímynd 
þess sterka og stóra. Þar starfar 
Ingibjörg. En við hvað?

„Ég er hópstjóri, síðustu tvö ár 
hef ég verið á þessari deild, frá 
því ég fór úr framleiðslunni og 
hingað.“

Ekki er á milli mála að Ingi-
björg sér ekki eftir að hafa farið 
þessa leið. „Alls ekki. Þetta er 
ekki það sem ég ætlaði mér að 
gera. Ég sé alls ekki eftir að hafa 
farið þessa leið.“

Hún segir vinnuna skemmti-
lega og eins sé vinnustaðurinn 
góður. „Ég kvíði aldrei að mæta í 
vinnuna.“

Konur eru í miklum minnihluta í 
starfi eins og Ingibjargar. Finnur 
hún til þess að vera kona innan 
um alla karlana?

„Nei, ég þekki varla annað. 
Ég var bara sautján ára þegar ég 
byrjaði að vinna í Straumsvík. 

fag ko N U r
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Síðan fór ég til sjós og svo hing-
að. Ég þekki bara ekkert annað. 
Mér finnst fínt að vinna með 
körlunum. Það er fjarri að ég 
einangrist eða slíkt. Ég er bara 
hluti af og hópnum og þannig 
hefur það verið hvar sem ég 
starfað.“

Nú eru til félög kvenna hér og þar, 
til dæmis í atvinnulífinu, í sjávar-
útvegi og eflaust víðar. Hvað með í 
þínu fagi, Ingibjörg?

„Ekki í rennismíði. En þar er til 
hópur sem heitir Fagkonur, sem er 
öflugur hópur kvenna í iðngrein-
um, en ég hef ekki verið virk þar.“

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.

„Ég er hópstjóri,  
síðustu tvö ár hef ég  
verið á þessari deild, 
frá því ég fór úr 
framleiðslunni og hingað.“

fag ko N U r
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Í byrjun árs 1944 vildi Elísabet 
prinsessa (hún varð drottning 
um áratug síðar) leggja sitt af 

mörkum og gegna herskyldu eins 
og margir ungir Bretar gerðu í 
seinni heimsstyrjöldinni. Þá var 
hún tæplega átján ára gömul og 
foreldrar hennar voru aldeilis ekki 
á því að stúlkan færi í eitthvert 
hernaðarbrölt. Enda hafði engin 
kona innan konungsfjölskyldunn-
ar gert nokkuð í þá veru.

 Stúlkan sú var ákveðin og 
skyldurækin með eindæmum. 
Hún vildi gegna herþjónustu og 
það gerði hún. Raunar tók meira 
en ár að sannfæra foreldrana en 
í febrúar 1945 létu þau undan og 
Elísabet gekk til liðs við hjálp-
arsveitir kvenna í landhernum 
(e. Women´s Auxilary Territory 
Service eða ATS). Þar var hún 
skráð undir nafninu Elizabeth 
Windsor og herkvaðningarnúmer 
hennar var 230873.

 Prinsessan stóðst ökupróf 
hersins, lærði kortalestur og bif-

vélavirkjun. Þetta mun hún hafa 
gert virkilega vel og sjálf greindi 
hún frá því síðar að auk þess að 
gegna skyldu sinni hafi þessir 
mánuðir innan ATS veitt henni 
innsýn inn í líf og veruleika 
alþýðunnar.

Í vorbyrjun 1945 lauk prinsessan 
formlegri þjálfun bifvélavirkja í 
Aldershot í Surrey. Fór það orð af 
henni innan herdeildarinnar að 
hún væri harðduglegur bifvéla-
virki og naut þess að verða drullug 
upp fyrir haus með koppafeiti 
á höndunum og feita óhrein-
indarönd undir nöglunum.

 Ekki alveg sú mynd sem mað-
ur hafði af drottningunni, huh? 
Ekki ég, í það minnsta. Hélt að 
vinnugallinn hennar hefði alltaf 
verið einhver ægileg múndering 
og kóróna. En á þessum tíma var 
vinnugallinn hennar bara eins 
og við þekkjum þá: Vel smurður 
samfestingur! Á meðal helstu 
verkefna bifvélavirkjans Elísabet-
ar prinsessu voru almennar við-

gerðir á hertrukkum og sjúkrabíl-
um, auk aksturs. Til dæmis má 
nefna að hún bæði gerði við og 
ók Austin K2 sjúkrabílum en þeir 
vega rúm þrjú tonn stykkið og 
voru engin fis að fást við.

Í grein sem birtist tæpum tveimur 
árum síðar í bandaríska tímaritinu 
Collier´s var eftirfarandi frásögn:

„Í marsmánuði 1945, fékk 
bifvélavirki númer 230873 
í þjálfunarbúðum ATS 
herdeildarinnar í Camberley, 
heimsókn frá foreldrum 
sínum og systur. Vildi svo 
til að foreldrar bifvélavirkj-
ans reyndust þau Georg VI 
konungur og drottningin, 
og systirin var Margrét 
prinsessa. Bifvélavirkinn 
var sjálf Elísabet prinsessa, 
verðandi drottning.“

Kannski ögn tilgerðarleg skrif en 
samt frekar spaugileg lesning sem 

Elísabet braut ísinn

fag ko N U r
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eflaust hefur vakið athygli á sín-
um tíma. Hvað sem því líður þá er 
ekki annað hægt en að ljúka þessu 
á örlítilli bílasögu frá árinu 1998. 
Þá var hinn margfrægi Abdullah 
konungur Sádi-Arabíu í heimsókn 
hjá drottningunni. Eða reyndar 
var hann enn prins, árið 1998, svo 
við förum ekki með fleipur. Nema 
hvað! Þegar drottningin sýndi 
honum hinn konunglega Balmoral 
kastala í Skotlandi fannst henni 
kjörið að skreppa í bíltúr um 
landareignina og sýna Abdullah í 
leiðinni ökuleikni sína.

Fáeinum dögum síðar birti 
blaðið the Sunday Times frásögn 
embættismanns sem fylgdist með 
þessu öllu saman: Eins og drottn-
ingin fyrirskipaði, klöngraðist 
prinsinn fram í farþegasætið á 
Land Rovernum. Fyrir aftan hann 

sat túlkur. Prinsinum til mikillar 
furðu, (hann hafði ekki hugmynd 
um fyrirætlanir drottningar) 
plantaði sjálf drottningin sér í 
bílstjórasætið. Setti í gang og gaf 
allt í botn!

Konur í Sádi-Arabíu, árið 1998, 
óku ekki bílum. ALLS EKKI!

Abdullah prins hafði sannar-

lega aldrei verið farþegi hjá 
kvenbílstjóra. En þarna var hann 
eins og settur í tryllta þeytivindu: 
Í bíl með konu sem gerði við og 
ók hertrukkum í seinni heims-
styrjöldinni og var nú drottning á 
Land Rover. Embættismaðurinn 
sem fór með söguna í blöðin, 
sagði að lamandi óttinn hafi 
vaxið hjá prinsinum eftir því sem 
drottningin ók hraðar á Land 
Rovernum eftir þröngum malar-
vegunum á víðfeðmri landareign 
hennar hátignar.

„Hann var skelfingu lostinn 
en drottningin jók bara hraðann 
og talaði án afláts. Með aðstoð 
túlksins tókst prinsinum að koma 
þeim skilaboðum til bílstjórans 
að hún yrði að hægja á sér og 
einbeita sér að akstrinum!“

Byggt á grein á bilablogg.is.

Á meðal helstu  
verkefna bifvélavirkjans 
Elísabetar prinsessu 
voru almennar viðgerðir 
á hertrukkum og 
sjúkrabílum, auk aksturs. 

fag ko N U r
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e N D U r H æ f i N g

tala um að Virk hafi 
bjargað lífi þeirra

Fjöldi manns hefur leitað til starfsendurhæfingarsjóðsins Virk frá því hann tók til  
starfa árið 2009 en hlutverk Virk er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest 

sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Ástæður þess að fólk leitar til VIRK eru 
margvíslegar og oftast sambland af andlegum, líkamlegum og stundum félagslegum vanda.

Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir.
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H lutverk Virk er að efla 
starfsgetu einstaklinga 
með heilsubrest sem 

stefna að aukinni þátttöku á 
vinnumarkaði,“ segir Guðrún 
Elínborg Guðmundsdóttir, sem er 
sjúkraþjálfari að mennt og hefur 
unnið hjá Virk í tæpan áratug sem 
ráðgjafi í starfsendurhæfingu.

 „Til þess að koma í starfsend-
urhæfingu hjá VIRK þarf alltaf 
að byrja á því að fá beiðni læknis 
sem er þá búinn að meta hvort 
einstaklingurinn sé tilbúinn til 
starfsendurhæfingar af því að 
meiningin er sú að viðkomandi 
hafi lokið endurhæfingu innan 
heilbrigðiskerfisins áður en hann 
kemur til Virk af því að viðkom-
andi þarf að hafa getuna til þess 
að vera virkur í starfsendurhæf-
ingunni og beiðni frá lækni er 
alltaf fyrsta skrefið. Núna erum 
við einmitt með tilraunaverkefni 
þar sem sjúkrasjóðirnir og VIRK 
vinna saman að því að grípa fólk 
fyrr og upplýsa það um þjón-
ustu VIRK og hvetja fólk líka til 
þess að vera virkt í eigin bata, taka 
ábyrgð á eigin heilsu. Það þarf 
samt alltaf samtal við lækni sem 
þarf að meta með einstaklingn-
um hvort starfsendurhæfing er 
tímabær og hvort einstaklingurinn 
þarf aðstoð til að komast til vinnu 
á ný. Við viljum líka frekar að fólk 
komi til okkar áður en komið er í 
verulegt óefni ef svo má segja.“

Flestir eru með sambland and-
legs og líkamlegs heilsubrests

Guðrún segir að um 80% þeirra 
sem hefja starfsendurhæfingu hjá 
Virk komist í vinnu eða nám í 
kjölfarið. „Það getur verið hluta-
starf og upp í fullt starf og það 
getur verið að einstaklingur sé 
metinn tilbúinn í atvinnuleit en 
ekki kominn með starf. Allt þetta 
telst í þessum 80%. Það er býsna 
hátt hlutfall og við erum ánægð 
með það. En svo hafa sumir leit-
að aftur til Virk því þeir haldast 
ekki í vinnu vegna endurtekins 
eða viðvarandi heilsubrests.“

Guðrún segir að andlegar 
ástæður séu oft ástæða þess að 
fólk komi til Virk og að kulnun 
sé ástæða um 10,7% tilvís-
unaástæðna frá lækni. „Svo er 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
með ákveðna skilgreiningu á 
kulnun þannig að það er ekki allt 
sem flokkast síðan sem kulnun 
þar sem sérfræðingar innan 
Virk fara yfir beiðnirnar. Ef miðað 
er við skilyrði Alþjóðaheilbrigðs-
málastofnunarinnar þá uppfylla 
um 3,8% þau skilyrði af þessum 
10,7% en þá er alltaf miðað við 

að starf viðkomandi valdi kulnun 
en ekki persónulegir þættir.“

Konur eru í meirihluta þeirra 
sem fá aðstoð hjá Virk en í VM og 
fleiri félögum eru þó fleiri karlar 
og segir Guðrún að þá sé reynt  að 
finna úrræði sem henta körl-
um. „Það getur verið erfitt fyrir 
karlmann að koma á námskeið 
þar sem eru bara konur og hann 
eini karlinn. Svo er sumum 
reyndar alveg sama þótt það séu 
bara konur á námskeiðinu og 
þeir njóta sín þrátt fyrir það. Við 
reynum þó að finna úrræði sem 
henta hverjum og einum og svo er 
einstaklingsmeðferð líka í boði.“

sjálfstraust mikilvægt
Guðrún segir að Virk hafi verið 
að þróast og breytast frá upp-
hafi. „Það er haft í huga hvað 
virkar best miðað við rannsóknir. 
Það eru ekki gerðar svo margar 
rannsóknir hér á landi en við 
reynum að skoða rannsóknir sem 
gerðar eru í nágrannalöndun-
um sem við viljum bera okkur 
saman við. Og eitt af því sem er 
mikilvægt og er alltaf að koma 
betur og betur í ljós er að hugsa 
um vinnuna sem hluta af endur-
hæfingu og að ef einstaklingur 
vill fara inn á vinnumarkað-
inn jafnvel þótt hann sé með 
heilsubrest að reyna þá að finna 
vinnu sem hann getur unnið 
þrátt fyrir færniskerðingar vegna 
þess að það er svo stór hluti af 
því að fá ákveðið sjálfstraust og 

 „Sumir þurfa að skipta um starfsvettvang vegna færniskerðinga og það er  

nauðsynlegt að viðkomandi velti því fyrir sér hvað hann getur gert þrátt 

fyrir færniskerðingar. Allar rannsóknir benda til þess að þetta sé mikilvægara heldur  

en að viðkomandi nái fullri heilsu til þess að geta farið að vinna,“  

segir Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir, ráðgjafi í starfsendurhæfingu.

„Við viljum líka frekar að 
fólk komi til okkar áður 
en komið er í verulegt 
óefni ef svo má segja.“
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trú á eigin getu. Og sjálfstraust 
kemur kannski helst með því að 
viðkomandi finni að hann valdi 
verkefni; að hann geti unnið þrátt 
fyrir skerðingar. Það er í raun og 
veru sú hugsun sem við reynum 
að koma yfir til einstakling-
anna: Þeir þurfa ekki fyrst að ná 
fullkominni heilsu áður en þeir 
fara aftur í vinnu heldur að vinna 
þá mögulega hlutastarf fyrst og 
sjá til hvort færnin eykst. Sumir 
þurfa að skipta um starfsvett-
vang vegna færniskerðinga og það 
er nauðsynlegt að viðkomandi 
velti því fyrir sér hvað hann getur 
gert þrátt fyrir færniskerðingar. 
Allar rannsóknir benda til þess að 
þetta sé mikilvægara heldur en að 
viðkomandi nái fullri heilsu til 
þess að geta farið að vinna.“

Í samráði við einstaklinginn
Guðrún er spurð hvað standi upp 
úr í starfi hennar hjá Virk. „Það 
eru jákvæðu umsagnirnar sem 
við köllum sólskinssögur; það eru 

einstaklingar sem tala um að þetta 
hafi jafnvel bjargað lífi þeirra og 
það eru nokkrar slíkar umsagnir á 
vefnum hjá Virk. Virk hefur haldið 
utan um nánast alla starfsendur-
hæfingu á landinu frá árinu 2012 
og hefur getað aðstoðað fólk við 
að finna því viðeigandi þjónustu. 
Við reynum að mæta hverjum 
einstaklingi á forsendum hans og 
gerum áætlun og veljum úrræði 
í samráði við það sem hann vill 
og getur. Ég held að lykillinn að 
því að ná árangri sé að mæta fólki 
þar sem það er og hafa það með í 
ráðum. Allt er gert í samráði við 
einstaklinginn.“

Hún segir að það gefi sér alltaf 

mikið þegar vel gengur. „Þegar 
fólk nær vopnum sínum og 
kemst aftur af stað. Í einhverjum 
tilfellum gengur það ekki og þá 
verðum við að aðstoða fólk við 
að finna leiðir til þess að geta þá 
hætt með reisn ef heilsan býður 
ekki upp á það að halda áfram 
á vinnumarkaðnum. Það er viss 
niðurstaða. En þá er viðkomandi 
allavega búinn að reyna og það er 
það sem málið snýst um: Að við-
komandi fari í starfsendurhæf-
ingu og láti á það reyna hversu 
mikilli færni hann nær.

Það er mjög gaman að sjá fólk 
blómstra og ná lífsgæðunum 
upp vegna þess að það er svo 
stór hluti af sjálfsmynd margra 
að vera þátttakandi í lífinu, 
að tilheyra vinnustað og vera 
hluti af hópi sem er að vinna að 
ákveðnu verkefni. Rannsóknir 
sýna að löng fjarvera frá vinnu-
markaði ógnar heilsu og lífsgæð-
um einstaklinga meira en margir 
lífshættulegir sjúkdómar.“

„Það er mjög gaman að 
sjá fólk blómstra og ná 
lífsgæðunum upp.“

Hildur Petra Friðriksdóttir, Unnur Árnadóttir, Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir og Hlín Guðjónsdóttir. Þær starfa hjá Virk að Stórhöfða 31.
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É g segi allt fínt,“ segir Gunnlaug-
ur Hólm Torfason sem býr nú í 
Reykholti í Borgarfirði en vinn-

ur í Keflavík. Í samtali við Gunnlaug 
kemur fram að hann hafi nýlega lokið 
starfsendurhæfingu hjá VIRK sem 
hafi bjargað honum frá örvæntingu og 
sjálfsvígshugsunum til andlegrar og 
líkamlegrar heilsu. Við hjónin keypt-
um okkur einbýlishús hér í Reykholti 
eftir kulnunarástandið. Hér er sú 
friðsæld og fegurð sem sálin þarfnast 
eftir langvarandi stríð við kvíða og 
heilsuleysi,“ bætir hann við.

En hvenær fór Gunnlaugur Hólm að 
finna fyrir kulnunareinkennum?

„Þetta vatt upp á sig. Upphafsins 

er kannski að leita allt til þess tíma 
þegar ég sem vélstjóri hóf störf árið 
1999 hjá fiskeldisfyrirtæki í Öxarf-
irði. Á Kópasker fluttum við hjónin 
með ung börn og vorum þar í sex ár. 
Smám saman fór ég að finna fyrir 
þreytueinkennum sem ég taldi vera 
vegna vinnunnar. Við ákváðum því 
að flytja aftur til Keflavíkur, þar sem 
ég fæddist 1965 og ólst upp,“ segir 
Gunnlaugur. „Ég fékk vinnu hjá Sorp-
eyðingarstöð Suðurnesja í Keflavík. 
Samhliða stofnaði ég fljótlega fyrir-
tæki sem þjónustaði fiskeldisstöðvar. 
Í sjö og hálft ár vann ég eina viku í 
mánuði vaktavinnu hjá sorpeyðingar-
stöðinni og samhliða því vann ég fullt 
starf í fyrirtækinu mínu. Þetta tók á. 
Næturvaktir reyndust mér erfiðar og 
síminn gekk á fullu næstum allan 
sólarhringinn. Til þess að slaka á fór 
ég að fá mér í glas um helgar.“

ég gekk gjörsamlega á vegg
Hvenær gerðir þú þér grein fyrir 
ofálaginu?
„Ekki strax. Ég hætti að vinna hjá 
sorpeyðingarstöðinni árið 2013. Þá 
kom inn meðeigandi og jafnframt tók 
fyrirtækið að sér æ meiri þjónustu 
varðandi fiskeldið. Kvíði minn óx 
smám saman, ég gerðist félagsfælinn 
og fullur vanlíðunar. Svo kom að því 
einn daginn að ég gat ekki risið upp. 
Lá bara í rúminu og sá ekki leið til 
þess að vera áfram til. Ég hafði þá 
þurft að fara á bráðadeild vegna þess 
að ég var með allt of háan blóð-
þrýsting, þjáðist einnig af ofþreytu, 
ofsakvíða og þunglyndi. Allur pakk-
inn. Ég gekk svo gjörsamlega á vegg. 
Ótrúlegt að upplifa þetta.“
Hvað kom þér til hjálpar?
„Konan mín gerði sér grein fyrir 
hve illa ég var á mig kominn. Hún 

VIRK var mitt björgunarskip
Texti: Guðrún Guðlaugsdóttir 

Mynd: Lárus Karl Ingason

Konan mín gerði sér grein fyrir hve illa ég var á mig kominn. Hún gekk í málið, fór beinlínis með mig á Heilsugæslu Suðurnesja, segir Gunnlaugur Hólm.
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gekk í málið, fór beinlínis með 
mig á Heilsugæslu Suðurnesja í 
Keflavík. Þar fékk ég viðtal við 
góðan lækni sem lagði til að ég 
myndi sækja um þjónustu hjá 
VIRK. Ég samþykkti það og hann 
sótti um fyrir mig. Mér leið þó 
áfram mjög illa og fannst dálítið 
erfiður tíminn þar til ég fékk 
samþykki fyrir þjónustu hjá VIRK. 
Samt tók það aðeins tvo mánuði. 
Þá var ég orðinn svo illa á mig 
kominn að ég gat engan veginn 
komið nálægt starfinu hjá fyr-
irtækinu. Ég hafði reyndar selt 
töluvert í því þegar þarna var 
komið sögu. Ég talaði því við með-
eigendur mína sem sýndu líðan 
minni skilning. Eigi að síður sótti 
kvíðinn að mér sem aldrei fyrr.

Ég hafði lengi átt erfitt með að 

sofa, vakti á nóttunni og fann fyrir 
vaxandi spennu. Ég forðaðist eftir 
megni að svara í síma og átti í 
mestu erfiðleikum með að svara 
tölvupósti. Ég einangraði mig líka 
æ meira. Loks kom sem sagt að 
því að ég gafst upp. Ég hafði vak-

að alla nóttina og lá bara í rúminu 
algjörlega búinn að vera. Það var 
í febrúar 2019 sem erfiðleikarnir 
urðu mér óyfirstíganlegir. Þess 
skal þó getið að vetrarmyrkrið 
átti ekki neinn þátt í vanlíðan 
minni né heldur hafði ég þjáðst af 
neinni geðröskun fram til þess að 
kulnunin heltók mig.“

Var kominn með  
sjálfsvígshugsanir
Hvernig stóðu fjármálin og einka-
lífið á þessum tíma?

„Vel. Ég var ágætlega settur í 
einkalífi og fjármálin voru líka í 
góðu lagi, bæði hjá mér sjálfum og 
fyrirtækinu. En þótt konan mín 
og börnin styddu mig og sýndu 
ástandi mínu skilning og hlýju var 
ég samt kominn með sjálfsvígs-

Gleðilega
hátíð

Marport óskar viðskiptavinum
sínum sem og landsmönnum

öllum gleðilegrar hátíðar
og farsældar á nýju ári.

MARPORT MARPORT.COM

UKICELAND USA SPAIN NORWAY FRANCE SOUTH AFRICA

„Strax þegar ég komst  
í þjónustu hjá VIRK  
ákvað ég með sjálfum 
mér að neyta allra úr-
ræða til þess að að ná 
mér á strik á ný.“
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hugsanir þegar ég fór í þjónustu hjá 
VIRK vorið 2019. Mér fannst sem ég 
myndi aldrei geta unnið neitt framar. 
Þetta var svakalegt tímabil. Líklega 
bjargaði fjölskyldan hreinlega lífi mínu 
þegar verst horfði. Við hjónin eigum 
fjögur börn og ellefu barnabörn sem 
gerðu sitt til að gleðja mig. Jákvætt 
var líka að í upphafi fékk ég greitt 
veikindaleyfi hjá fyrirtækinu, síðan 
kom stéttarfélagið til skjalanna og í lok 
þjónustutímabilsins hjá VIRK var ég 
kominn með endurhæfingarlífeyri.

ráðgjafi Virk  
reyndist frábærlega
Strax þegar ég komst í þjónustu hjá 
VIRK ákvað ég með sjálfum mér að 
neyta allra úrræða til þess að að ná 
mér á strik á ný. Ráðgjafi VIRK hjá 
mínu stéttarfélagi reyndist mér frá-
bærlega. Við mótuðum saman áætlun. 
Ég hóf þegar meðferð hjá sálfræðingi 
og áttaði mig til fulls á að áfengi var 
ekki leið til slökunar. Ég hætti því að 
fá mér í glas en fór í staðinn að stunda 
hugleiðslu, jóga og fór í heilsurækt. 
Það var gríðarlega erfitt að stíga fyrstu 
skrefin og ég vildi í fyrstu sjálfur reyna 
að vinda ofan af hinu slæma ástandi 
án lyfja. Smám saman tók ég þó að 
átta mig á að lyf gætu hjálpað. Ég 
gæti þannig fyrr losnað við streituna 
og kvíðann. Í framhaldi af þessari 
niðurstöðu fór ég á heilsugæslustöðina 
í Keflavík þar sem læknirinn minn 
ávísaði mér kvíðastillandi lyfi. Ég var 
þá enn þannig stemmdur að ég sat 
bara út í horni og ef einhver hringdi 
bjöllunni gat ég varla farið til dyra. Ég 
var sannarlega gjörsamlega búinn á því 
þegar ég komst í þjónustu hjá VIRK.“

Var líklega lengi í afneitun
Áttir þú erfitt með að lýsa ástandi 
þínu þegar verst var?
„Líklega var ég nokkuð lengi í afneitun. 
En þegar ég fór til læknisins og síðan 
til VIRK tókst mér að tala af hrein-

skilni um líðan mína. Þrátt fyrir að ég 
væri á þeim tíma lokaður inn í eigin 
ruglingslegum heimi. Ég stríddi við ólýs-
anlegan kvíða vegna fyrirtækisins. Mér 
fannst ég ekki gera skyldu mína. Síðast 
en ekki síst dró ég ekki undan sjálfsvígs-
hugsanirnar sem ásóttu mig. Vafalaust 
þess vegna var tekið fast á málum. Það 
var ekki fyrr en síðla árs 2019 sem ég 
fór að sjá til sólar. Úrræðin sem ég og 
ráðgjafinn settum stefnuna á voru fyrst 
og fremst sálfræðiþjónusta, heilsu-
rækt, hugleiðsla og jóga. Hugleiðslan 
hjálpaði mér heilmikið, ég tók að róast 
og í framhaldinu að hugsa minn gang. 
Hægt og bítandi byggði ég þannig upp 
andlega og líkamlega heilsu.“

ákvað að leita á nýjar slóðir
Hvenær fannst þér tímabært að hefja 
vinnu á ný?
„Ég stefndi á að fara aftur til starfa hjá 
fyrirtækinu mínu í upphafi árs 2020. 
En við þá tilhugsun eina versnaði 
mér aftur og kvíðinn tók að sækja á 
mig á ný. Fljótlega varð því ljóst að 
sú fyrirætlun að fara aftur til vinnu í 
fyrirtækinu myndi ekki ganga.

Ég hélt áfram í þjónustunni hjá 
VIRK og þremur mánuðum síðar tók 
ég ákvörðun um að selja það sem ég 
átti eftir í fyrirtækinu og leita á aðrar 
slóðir. Annað var bara ekki í boði.“

Hvert stefndir þú á atvinnumarkaði 
eftir sölu fyrirtækisins?
„Ég ákvað að sækja um afleysinga-
vinnu hjá Sorpeyðingarstöð Suðurnesja 

í Keflavík um sumarið og fékk hana. 
Ekki var um að ræða möguleika á að 
byrja í hálfu starfi. Ég varð að kasta mér 
út í djúpu laugina, ef svo má segja, fara 
í hundrað prósent starf seinnipartinn í 
maí 2020. Það voru mikil viðbrigði en 
það hjálpaði mér mikið að ég þekkti 
staðinn og samstarfsfólkið og kunni til 
verka. Mér jókst sjálfstraust, fékk aftur 
trú á sjálfan mig.“

aldrei liðið eins vel og nú
Hvað kom til að þú ákvaðst að flytja 
búferlum, kaupa hús í Reykholti í 
Borgarfirði?

„Í markþjálfun sem ég sótti á vegum 
VIRK var eitt þeirra markmiða sem 
ég setti mér að flytja á friðsælan stað. 
Þann draum höfðum við hjónin lengi 
átt. Við ókum jafnan framhjá Reyk-
holti á leiðinni í sumarbústaðinn 
okkar í Fljótstungulandi og smám 
saman mótaðist sú hugmynd að þar 
væri eftirsóknarvert að búa. Þegar 
okkur stóð svo til boða að kaupa hús í 
Reykholti slógum við til. Við höfðum 
engu að tapa. Ég sæki nú þaðan vinnu 
í sorpeyðingarstöðina í Keflavík viku í 
senn og held þá til í hjólhýsi. Þetta er 
ekki löng leið að keyra – flutningurinn 
í Reykholt er ein besta ákvörðun sem 
við höfum tekið hjónin.“

Ertu búinn að ná fullri heilsu?
„Mér hefur aldrei liðið eins vel á 
ævinni eins og nú. Ýmislegt hefur þó 
breyst, ég er ekki eins mannblendinn 
og ég var, einbeitingin er ekki alveg 
komin, ég les minna og horfi minna 
á sjónvarp í frítímum. Áður hafði ég 
áhuga á ljósmyndun en sinni því lítt 
nú. Ég á því eitt og annað óunnið enn-
þá. Ég var kominn á þann myrka stað 
að hugsa um að taka eigið líf. Allt sem 
fyrir mig var gert hjá VIRK kom mér 
til heilsu og vinnu á ný. VIRK var mitt 
björgunarskip.“

Viðtalið birtist fyrst í ársriti VIRK 2021.

Birt með leyfi Virk.

„Í markþjálfun sem ég 
sótti á vegum VIRK var 
eitt þeirra markmiða sem 
ég setti mér að flytja á 
friðsælan stað.“
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É g var farin að vera oft frá 
vinnu, bæði var ég sjálf oft veik 
og einnig börnin mín tvö. Yfir-

maður minn á hjartadeild bað mig að 
fara til trúnaðarlæknis og hann beindi 
mér til VIRK,“ segir Eydís Inga Sig-
urjónsdóttir hjúkrunarfræðingur sem 
lauk starfsendurhæfingu hjá VIRK í 
lok árs 2019.

Ég varð óneitanlega tortryggin og 
komst í mikla vörn þegar deildar-
stjórinn minn vildi endilega að 
ég hitti trúnaðarlækninn. En ég 
fór samt. Ekki síst vegna þess að 
mamma, sem er líka hjúkrunar-
fræðingur, sagði við mig að ég skyldi 
bara fara og nýta mér öll þau úrræði 
sem í boði væru.

Ég fór því og hitti lækninn sem 
byrjaði að spyrja út í ýmislegt varð-
andi heilsu mína. Hann má segja 
togaði upp úr mér sögu mína sem 
óneitanlega er töluvert áfallatengd. 
Ég reyndi meira að segja að gera sem 
minnst úr veikindum mínum.“

Varstu mikið lasin á þessum tíma? 
„Já. Ég var þegar þetta var hætt að 
sofa. Undanfari þess var ofurálag. 
Maðurinn minn vann í Noregi í 
þrjú ár, kom aðeins heim í stuttum 
fríum. Ég var því ein með eldri 
dóttur okkar frá því hún fæddist 
og þar til ég eignaðist yngri dóttur 
okkar hjóna þremur árum seinna. 
Ég vann þessi ár vaktavinnu og 
hafði enga dagmömmu fyrir yngri 
dótturina. Ég valdi því að vinna sem 
mest kvöldvaktir svo ég gæti sinnt 
stelpunum á daginn. Það, að komast 
til vinnu, var á við erfitt púsluspil. 
Auk þessa sváfu stelpurnar mínar 
báðar lítið á nóttunni frá fæðingu. 
Ég var því er þarna var komið sögu 
nánast ósofin alla daga og hafði verið 
í þannig ástandi í mörg ár.

Jafnframt hafði ég orðið fyrir 
dálitlu áfalli í einkalífi, frændi minn, 

VIRK gaf mér nýtt líf
Eydís Inga Sigurjónsdóttir aðstoðarhjúkrunarforstjóri

„Ég vann þessi ár 
vaktavinnu og hafði 
enga dagmömmu fyrir 
yngri dótturina. Ég valdi 
því að vinna sem mest 
kvöldvaktir svo ég gæti 
sinnt stelpunum á daginn.“

Texti: Guðrún Guðlaugsdóttir 

Mynd: Lárus Karl Ingason
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sem mér þótt mjög vænt um, dó 
– og okkar hjónum var sagt upp 
leigusamningi svo við, þannig 
séð, stóðum á götunni. Loks 
gerðist það að manninum mínum 
bauðst starf á Skagaströnd, þar 
sem ég er fædd og uppalin. 
Hann tók við þessu starfi en ég 
varð eftir með börnin í eitt ár. 
Ég óneitanlega átti bágt með að 
ákveða hvort ég vildi setjast að 
fyrir norðan. Mér fannst erfitt að 
hætta að vinna á hjartadeildinni. 
Það var enn einn streituvaldur-
inn.“

Hætti að geta sofið
Hvað gerðir þú í þessum  
erfiðleikum? 
„Sótti um þjónustu hjá VIRK. 
Þá var ég hætt að geta sofið. 
Líkaminn var kominn á slíkan 
yfirsnúning að mér tókst ekki að 
festa svefn. Ekki bætti úr skák að 
ég hafði verið með ógreinda gigt 
frá barnæsku sem versnaði mjög 
við barneignirnar. Ég komst varla 
fram úr rúmi. Í mínum genum er 
gigtin fyrirferðarmikil. Ég dróst 
samt á fætur. Í minni fjölskyldu 
tíðkast ekki að fólk liggi í rúminu 
nema það sé við dauðans dyr, ef 
svo má segja. Gigtin sem þjáir mig 
er ekki sýnileg öðrum, fólki finnst 
því ótrúlegt að ég sé eins slæm og 
raun ber vitni.

Trúnaðarlæknirinn sem ég fór 
til fékk upp úr mér alla þessa 
sögu, sem ég alls ekki ætlaði að 
segja. Í framhaldi af því sagði 
hann: „Eydís, þú þarft hjálp. Þú 
getur ekki meira.“ Þegar lækn-
irinn sagði þetta gerðist það sem 
ég hafði lengi í leynum hjart-
ans óttast – ég brotnaði saman. 
Hann var mjög undrandi á að ég 
væri enn að vinna og lagði til að 
sótt yrði um fyrir mig í þjónustu 
hjá VIRK samhliða hlutavinnu 

á hjartadeildinni. Vinnan var 
vissulega ekki alltaf auðveld. 
Skömmu áður en ég heimsótti 
trúnaðarlækninn þá upplifði 
ég hræðilega erfiða vakt, þá 
verstu í starfssögu minni. Ég 
fékk áfallastreitu í kjölfar þeirrar 
upplifunar. Enda þá illa und-
ir það búin að mæta miklum 
hremmingum vegna heilsufarsá-
stands míns – er ég þó ýmsu vön 

„Eydís, þú þarft hjálp.  
Þú getur ekki meira.“ 
Þegar læknirinn sagði 
þetta gerðist það sem 
ég hafði lengi í leynum 
hjartans óttast. 
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úr starfi mínu á hjartadeild og 
víðar í heilbrigðiskerfinu.“

Ráðgjafinn minn hjá VIRK gaf 
mér eitt mjög mikilvægt – sjálfs-
traust til að berjast fyrir sjálfri 
mér. Ég áttaði mig á að ég yrði að 
setja súrefnisgrímuna á sjálfa mig 
í stað þess að vera alltaf að setja 
hana á aðra.

Var veikari en ég gerði 
mér grein fyrir
Hvaða úrræði buðust þér hjá 
VIRK? 
„Ég var má segja send til ráðgjafa 
VIRK þótt mér fyndist innra með 
mér að deildarstjórinn og lækn-
irinn væru á einhvern hátt að 
taka fram fyrir hendurnar á mér. 
Ég hafði fordóma gagnvart þessu 
úrræði. Ég sá ekki sjálf hvernig 
fyrir mér var komið. Ráðgjafinn 
sýndi mér fram á að ég væri 
miklu veikari en ég gerði mér sjálf 
grein fyrir. Ég hefði þó mátt segja 
mér það sjálf því ég var á þessu 
tímabili að hitta sálfræðing á veg-
um heilsugæslunnar. Haldið var 
ranglega að ég þjáðist af fæðingar-
þunglyndi en hið sanna var að ég 
var með D-MER syndrome, það 
er hormónabrenglun sem kemur 

stundum í kjölfar brjóstagjafar hjá 
konum. Ég var mjög heppin að 
lenda hjá þessum sálfræðingi og 
hélt áfram að hitta hann eftir að 
ég kom í þjónustu hjá VIRK. Síðar 
vildi ráðgjafinn reyndar að ég færi 
í meðferð hjá öðrum sálfræðingi.“

Hvað var gert til að hjálpa þér 
varðandi stoðkerfisvandann og 
svefnleysið? 
„Ráðgjafi VIRK sá að ég var afar 
þreytt og lagði til að ég myndi 
nýta tímann til að hvíla mig. Hún 
vissi að ég hafði lengi stund-
að líkamsrækt, kannski af full 
miklum ákafa. Ég var vinsamlega 
beðin að nota hvert tækifæri til 
að hvíla mig. Smám saman sá 
ráðgjafinn að eitthvað mun meira 
var að mér en einskær þreyta. 
Í framhaldi af því var ég beðin 
að fara til læknis. Það var ekki 

„Foreldrar mínir og systir mín búa á Skagaströnd. Ég sá, eftir að hafa farið á fyrirlestur um kulnun, að ég þyrfti að stokka upp tilveru mína. Mér vitraðist að 

hið rétta fyrir mig væri að flytja norður alfarin og taka þannig ábyrgð á eigin heilsu og einfalda hlutina.“

„Ráðgjafi VIRK sá að ég var afar 
þreytt og lagði til að ég myndi nýta 
tímann til að hvíla mig. Hún vissi að 
ég hafði lengi stundað líkamsrækt, 
kannski af full miklum ákafa.“

e N D U r H æ f i N g



t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 2   7 3 

nýtt fyrir mig, ég hafði gengið á 
milli lækna vegna gigtarinnar frá 
unga aldri. Ég fór samt fyrir orð 
ráðgjafans til læknis sem sagði 
mér að fara út að ganga. Ég sagði 
þessum lækni að ég sjálf teldi að 
ég væri með hryggikt. Þá spurði 
hann mig: „Varstu að gúggla?“ Ég 
játti því en teldi eigi að síður að 
þetta væri rétt greining. Ég er jú 
hjúkrunarfræðingur. Þessi heim-
sókn og greiningin mín leiddu 
til myndatöku sem ekki var búið 
að vinna úr þegar ég fékk mér 
jógúrt. Varla var ég búin að renna 
henni niður þegar ég bólgnaði öll 
upp og endaði á bráðamóttöku 
með fjörutíu stiga hita. Grun-
ur vaknaði um að ég væri með 

sjálfsofnæmissjúkdóma. Ég var 
þá send á dagdeild gigtarlækn-
inga og það beinlínis bjargaði 
lífi mínu. Þar greindist ég með 
hryggikt og Crohn‘s-meltingar-
færasjúkdóm sem hefur töluverð 
áhrif á líf mitt.“

Næringu minni var ábótavant
Hvaða ráða var gripið til? 
„Á vegum VIRK hitti ég næringar-
fræðing sem sá í hendi sér hvað af 
næringu minni væri ábótavant. Ég 
er með laktosa- og glútenóþól og 
verð að passa mjög vel hvað ég set 
ofan í mig,“ segir Eydís.

„Ég get ekki borðað bólgu-
myndandi mat. Í þokkabót er 
ég með vanvirkan skjaldkirtil. 
Það greindist ekki fyrr en ég var 
tvítug og hafði mikil áhrif á nær-
ingu mína. Ég hef löngum verið 
í nokkurri yfirvigt, mér fannst 
það leiðinlegt þegar ég var yngri 
en nú finnst mér skipta mestu að 
vera heilbrigð. Þyngdin segir lítið 
um úthald eða heilsufar fólks.

„Ég var þá send á 
dagdeild gigtarlækninga 
og það beinlínis bjargaði 
lífi mínu. Þar greindist ég 
með hryggikt og Crohn‘s-
meltingarfærasjúkdóm.“
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Hvað gigtina varðar þá fékk ég 
líftæknilyf í æð sem ég þarf að fá 
á sex vikna fresti. Þessi lyf hafa 
bjargað mér. Ég get ekki ímyndað 
mér hvernig tilvera mín væri án 
þeirra lyfja. Ég fann breytingu 
við fyrsta skammt, ég næstum 
hoppaði upp úr stólnum. Ég varð 
allt í einu hraust, ástand sem ég 
hafði ekki komist í undanfarin 
fimm ár.“

ráðgjafinn gaf mér  
aukið sjálfstraust
Fórstu að geta sofið betur? 
„Já, ég fékk lyf sem hjálpuðu mér 
með svefninn. Ráðgjafinn minn 
hjá VIRK gaf mér eitt mjög mik-
ilvægt – sjálfstraust til að berjast 
fyrir sjálfri mér. Ég áttaði mig á að 
ég yrði að setja súrefnisgrímuna 
á sjálfa mig í stað þess að vera 
alltaf að setja hana á aðra. Það 
var mér dýrmætt að ráðgjafinn 
minn gerðist minn málsvari og 
aðstoðaði mig við að hugsa um 
sjálfa mig en ekki deildina – eða 
setja þarfir allra í fjölskyldunni 
á undan mínum. Ég skildi að ég 
þurfti að setja mig í fyrsta sæti til 
að ná að sinna þeim verkefnum í 
lífinu sem ég vil sinna af heilind-
um. Einnig bjargaði það stoðkerfi 
mínu talsvert að ráðgjafinn sendi 
mig til sjúkraþjálfara sem hefur 
hjálpað mér hvað mest við að 
koma líkamanum í lag. Af öllum 
þeim sjúkraþjálfurum sem ég hef 
kynnst um ævina er hann hrein-
lega bestur. Ég fer ennþá til hans 
þótt ég sé nú flutt á Skagaströnd 
og vinni þar sem stendur sem 
aðstoðarhjúkrunarforstjóri.“

sagði grátandi upp  
vinnu á hjartadeildinni
Hvernig var að flytja á gömlu 
heimaslóðirnar? 
„Beinlínis ævintýri líkast.  

Það byrjaði sem fyrr sagði með að 
maðurinn minn fékk vinnu fyrir 
norðan sem hann er mjög ánægður 
með. Foreldrar mínir og systir mín 
búa á Skagaströnd. Ég sá, eftir að 
hafa farið á fyrirlestur um kulnun, 
að ég þyrfti að stokka upp tilveru 
mína. Mér vitraðist að hið rétta 
fyrir mig væri að flytja norður 
alfarin og taka þannig ábyrgð á 
eigin heilsu og einfalda hlutina. 
Ég lærði hjá VIRK að enginn getur 
hjálpað manni til sjálfsábyrgðar 
nema maður sjálfur.

VIRK gaf mér tæki og tól til 
þess að taka þá ákvörðun að 
láta einskis ófreistað til að ná 
heilsu. Þetta var ekki átakalaus 
ákvörðun. Ég sagði grátandi upp 
vinnu minni á hjartadeild 14EG. 
Þar var ég hluti af frábæru teymi 
sem ég get ekki annað en saknað. 
Ég get enn tárast þegar ég hugsa 
til vina minna á deildinni, þess 
frábæra starfsfólks og snillinga í 
sinni grein. Þó ég segi sjálf frá þá 
var ég nokkuð góður hjartahjúkr-
unarfræðingur. Það hlutverk var 
sterkur þáttur í sjálfsmynd minni 
og er raunar enn. En maður verð-
ur oft að taka erfiðar ákvarðanir 
í þessu lífi og ég tel að ég hafi 

gert hið rétta fyrir heilsu mína og 
fjölskyldu.“

Niðurstaðan varð að ég fékk líf 
mitt aftur og tól til að takast á við 
streituþætti ef þeir koma upp. 
Ég sé hlutina í allt öðru ljósi og 
lít mjög jákvæðum augum fram 
á við og hef í handraðanum allt 
það sem VIRK kenndi mér.

tilveran núna er bara frábær
Hvernig er þá staðan núna? 
„Ég er enn að jafna mig eftir 
kulnunarástand en er þó sem 
betur fer orðin nánast heil heilsu. 
Ég þarf þó að minna mig á að fara 
ekki fram úr sjálfri mér og hugsa 
vel um líkamann. Fyrir norðan er 
allt miklu auðveldara fyrir mig. 
Öldrunarheimilið þar sem ég vinn 
núna er á bak við húsið okkar.

Við hjónin búum í sama húsi 
og foreldrar mínir og fáum mikla 
aðstoð með börnin. Ég er eina 
mínútu að ganga til vinnu, tvær 
mínútur að fara í leikskólann 
með yngri dótturina og þrjár mín-
útur að fara með eldri stelpuna í 
skólann. Börnin mín blómstra og 
ekki síður við foreldrarnir í þessu 
frábæra samfélagi. – Ekki skaðar að 
ég fæ hærri laun fyrir norðan en á 
hjartadeildinni. Eiginmaður minn 
er sömuleiðis harðánægður með 
þessi umskipti þannig að staðan 
mín í tilverunni er bara frábær.

Ég er afskaplega fegin að hafa 
leitað til VIRK þótt mér fyndist 
í upphafi að ég ætti ekki heima 
í slíkri þjónustu. Niðurstaðan 
varð að ég fékk líf mitt aftur og 
tól til að takast á við streituþætti 
ef þeir koma upp. Ég sé hlutina í 
allt öðru ljósi og lít mjög jákvæð-
um augum fram á við og hef í 
handraðanum allt það sem VIRK 
kenndi mér.“

Viðtalið birtist fyrst í ársriti VIRK 2021.

Birt með leyfi Virk.

„Byrjaði með
Birtu um leið og
ég fór að vinna“

FJÁRFESTU Í ÞÉR

birta.is

„Ég er afskaplega fegin 
að hafa leitað til VIRK þótt 
mér fyndist í upphafi að 
ég ætti ekki heima í slíkri 
þjónustu. Niðurstaðan 
varð að ég fékk líf mitt 
aftur og tól til að takast 
á við streituþætti ef þeir 
koma upp.“
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ú t g á fa

ritdómur um 
sögu netagerðar á Íslandi

Nú á haustdögum kom 
út ritdómar um Sögu 
netagerðar á Íslandi, í 

riti sögufélagsins Saga LX-2 
2022. Er óhætt að segja að rit-
dómurinn sé VM og þeim er 
koma að þessari bók til mikils 
sóma. Doktorsnemi við Há-
skóla Íslands, Sylvia Marsi-
bil Bates skrifar dóminn. Henn-
ar rannsóknir snúast um tilurð 
flottrolls og þróun þess. Segir 
hún meðal annars um bókina:

 
Saga netagerðar á Íslandi er 
framúrskarandi og yfirgrips-
mikið rit um þann hluta 
Íslandssögunnar sem snýr 
að netagerð og netagerðar-
mönnum. Bókin inniheldur 
gríðarlegt magn upplýsinga 
og vandlega valdra mynda 
og er þannig gagnleg og 
áhugaverð fyrir þá sem eru 
kunnugir netagerð á Íslandi 
og einnig upplýsandi og aðgengi-
leg fyrir þá sem eru það ekki.

 
Til upprifjunar fyrir lesendur sá dr. 

Sigurgeir Guðjónsson sagnfræðingur 
um texta og heimildaöflun. Val-
geir Ómar Jónsson sá um mynda-
söfnun og myndatexta. Bókin er 

snotur og sá Janus Sigurjónsson 
um umbrot. Textir bókarinnar var 
yfirlesinn af Ugga Jónssyni, er gerði 
það af sinni alkunnu snilld. Það má 
heldur ekki gleyma þeim er sátu í 
ritnefnd, Guðmundi Gunnarsyni, 
Ágústi Ingimarssyni og Lárusi Þór 
Pálmasyni netagerðarmeisturum, er 

veittu mikla innsýn í veiðarfæri 
og menntun netagerðarmanna.

 Það er augljóst að höfund-
urinn er gríðarvel að sér um 
efnið, sem sést meðal annars 
vel í því af hve mikilli natni 
hann fjallar um þennan mik-
ilvæga og lítt rannsakaða 
hlut Íslandssögunnar. Það 
hefur mikið verið skrifað um 
útgerðina og mikilvægi sjáv-
arútvegsins á Íslandi og þessi 
bók er fyrirtaks viðbót í þá 
flóru, enda víðtæk og nákvæm 
umfjöllum um netagerð og 
netagerðarmenn á Íslandi, og 
yfirgripsmikill leiðarvísir um 
gerðir og þróun veiðarfæra hér 
á landi. Ekkert annað rit er jafn 
nákvæmt og með jafn ríkuleg-
um heimildum og myndum.

 
VM má eiga þann heiður að gefa 
út sagnfræðirit, svo sem þessa 

bók og Söguvélstjórastéttarinnar á 
Íslandi, er kom út árið 2017 og von-
um að þetta verði til að efla önnur 
stéttarfélög til að láta skrifa sína 
sögu.

Á næstu síðum má lesa valinn 
kafla úr Sögu netagerða á Íslandi

Sigurgeir guðjónSSon

Fiskveiðar hafa lengi skipt sköpum á Íslandi.  

Þar hefur netagerð verið mikilvæg undirstaða.  

Í þessari bók er þróun í netagerð fylgt til 

nútímans. Einstakir forvígismenn greinarinnar 

eru kynntir og þeirra framlag rakið. Einnig fylgir 

samantekt á launa- og stéttabaráttu Nótar, félags 

netagerðarmanna, sem og annarra félaga á þeim 

vettvangi. Jafnframt er því lýst hvernig reynt var  

að efla netagerð sem löggilda iðngrein innan 

íslensks skóla- og menntakerfis.



Það er langt síðan menn gerðu sér ljóst að margar 
fisktegundir, sem yfirleitt eru taldar botn- eða 
uppsjávarfiskar, halda sig á mjög mismunandi 
dýpi eftir aðstæðum og skilyrðum í sjónum. Menn 
hafa í gegnum ár og aldir gripið til ýmissa ráða til 
að ná fiski í miðjum sjó, til dæmis með því að hafa 
flot á yfirborðinu og sökkva veiðarfærinu frá því 
flotholti niður á mismunandi dýpi. Þetta hefur oft 
gefið góða raun með net og önnur veiðarfæri sem 
fiskurinn á að ganga í, en nýttist mjög takmarkað 
þegar um var að ræða veiðarfæri sem veiddu með 
því að elta fiskinn uppi eða hreyfa þurfti til við 
veiðarnar. Eftir að bergmálsdýptarmælirinn var 
orðinn svo nákvæmur að hægt var að finna með 
honum fisk í hafdjúpinu, jukust möguleikarnir 
á því að hægt væri að búa til togvörpu til veiða í 
miðjum sjó.

Ásgeir Torfason á Flateyri vann að hönnun 
síldarflotvörpu á millistríðsárunum. Fjárskortur 
og lítt þróuð fiskileitartæki stóðu tilraunum hans 
fyrir þrifum. En margt var í farvatninu. Haustin 
1948 og 1949 gekk mikil síld í Faxaflóann en mjög 
dauft var yfir veiðunum.

Fiskisjáin var komin til sögunnar og sýndi hún 
miklar lóðningar af síld upp í sjó. Veiðin gekk illa í 
þær nætur sem þá voru notaðar. Helst var hægt að 
veiða síldina í reknet. Margir útgerðarmenn voru 
orðnir óþolinmóðir. Hinn 24. febrúar 1949 birtist í 
Morgunblaðinu grein um nýja vörpu.

Varpan er þannig útbúin, að hægt er að draga 
hana, í hvaða dýpi sem er. Hún er í lögun eins 
og ferstrendur poki í opið, og mjókkar eftir því 
sem aftar dregur. Í opið er hún 8 faðmar á hvern 
veg, þ.e.a.s. hver teinn er átta faðma langur. En 
á hverjum hliðartein eru tveir vængir, svo alls 
eru vængirnir fjórir. Eru vængirnir efst og neðst 
á hvorum tein, og er hver vængur tveir faðmar 
á breidd við rót, en mjókka fram, svo þeir eru 
fremst ekki nema einn faðmur. Framúr hverjum 
væng gengur „hana fótur“, þ.e. vír úr hvorum 
hliðartein vængsins, sem sameinast í blökk. Úr 
þeirri blökk ganga svo aðalvírarnir úr vörpunni 
upp í skipin.

Hönnuður vörpunnar var hinn danski Robert Larsen. 
Eftir sjómennsku stofnaði hann netagerð árið 1938 og 
á árinu 1948 unnu 24 einstaklingar að flotvörpugerð 
hans. Hann tók eftir því á sjómennskuferli sínum í 
Norðursjónum og Skagerak að lakari síldin hélt sig 
við botninn og betri síldin var ofar og vann hann 
þrotlaust að því að fanga hana svo vel færi. Augu 
manna voru á þessari nýju vörpu. Þann 20. desember 
1949 hafði dr. Kurt Schubbert sent Árna Friðrikssyni 
fiskifræðingi upplýsingar um tilraunir á Larsen-flot-
vörpunni í Norðursjónum. Fleira var í skoðun. Þann 
24. janúar 1950 kom svonefnd síldarrannsóknarnefnd 
saman um hvernig bæta mætti veiðiaðferðir við 
síldveiðarnar og var ætlunin að kynna sér bergmáls-
dýptarmælingar Breta og meðferð á asdic-tækjum. 
Einnig var yfirvöldum falið að útvega ljósaútbúnað 
á skip eins og Norðmenn notuðu í mesta skammdeg-
inu og snurpunótaraðferðina sem þeir beittu í djúpu 
vatni. Einnig höfðu nefndarmenn í huga veiðibúnað á 
fjarlægum slóðum, s.s. „paranzellvörpuna“ sem farið 
var að nota í Kaliforníu og „saury“ lyftivörpuna sem 
notuð er í Japan“. Nefndin hélt næsta fund 2. febrúar. 
Eftirtaldir voru mættir: Gunnar Böðvarsson formaður, 
Óskar Jónsson og Ármann Friðriksson. Nefndarmenn 
sendu síðan frá sér eftirfarandi greinargerð:

Larsen varpan hefur sem kunnugt er verið 
notuð með ágætum árangri í Skagerak, en hér 
við land hefur hún hinsvegar algerlega brugð-
ist vonum manna enn sem komið er. Vörpur 
þeirra Á.T. og K.G. hafa einnig verið reyndar 
lítilsháttar en án árangurs enda þótt fullyrt 
sé að þær hafi hegðað sér að óskum. Það er 
skoðun undirnefndarinnar að framangreindar 
vörpur séu enn ekki fullreyndar, og vill hún 
því leggja til að gerðar verði ýtarlegri tilraun-
ir með þeim. Er þá fyrst og fremst að athuga 
hvernig síldin hegðar sér, þegar vörpurnar 

flotvarpan
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Mikill uppgangur var á þessum tíma hjá Veiðarfæragerðinni og má rekja það 
til komu nýsköpunartogaranna Elliðaeyjar og Bjarnareyjar til Bæjarútgerðar 
Vestmannaeyja. Í þann tíð voru trollin unnin á staðnum og allt að 25–30 manns 
í vinnu hjá Veiðarfæragerðinni. „Konurnar hnýttu stykki, undirbyrði, belgi og 
poka en netagerðarmennirnir saumuðu síðan stykkin saman og útbjuggu troll-
in.“278 Togaraútgerð Bæjarútgerðarinnar í Vestmannaeyjum stóð til ársins 1955 
en þá hafði hallað undan fæti hjá útgerðinni eftir sölu nýsköpunartogaranna. 
Skömmu síðar jókst vinna við þorskanet hjá Veiðarfæragerðinni og einnig sá 
fyrirtækið um troll fyrir marga báta í Vestmannaeyjum og frá Austfjörðum sem 
reru við eyjarnar. Margir Vestmannaeyingar voru því í íhlaupavinnu við neta-
afskurð og netafellingu á vegum Veiðarfæragerðarinnar fram eftir sjötta áratug 
síðustu aldar.279

2.7 Flotvarpan

Það er langt síðan menn gerðu sér ljóst að 
margar fisktegundir, sem yfirleitt eru taldar 
botn- eða uppsjávarfiskar, halda sig á mjög 
mismunandi dýpi eftir aðstæðum og skil-
yrðum í sjónum. Menn hafa í gegnum ár og 
aldir gripið til ýmissa ráða til að ná fiski í 
miðjum sjó, til dæmis með því að hafa flot á 
yfirborðinu og sökkva veiðarfærinu frá því 
flotholti niður á mismunandi dýpi. Þetta 
hefur oft gefið góða raun með net og önnur 
veiðarfæri sem fiskurinn á að ganga í, en nýttist mjög takmarkað þegar um var 
að ræða veiðarfæri sem veiddu með því að elta fiskinn uppi eða hreyfa þurfti 
til við veiðarnar. Eftir að bergmálsdýptarmælirinn var orðinn svo nákvæmur 
að hægt var að finna með honum fisk í hafdjúpinu, jukust möguleikarnir á því 
að hægt væri að búa til togvörpu til veiða í miðjum sjó.280

Ásgeir Torfason á Flateyri vann að hönnun síldarflotvörpu á millistríðsárun-
um. Fjárskortur og lítt þróuð fiskileitartæki stóðu tilraunum hans fyrir þrifum. 
En margt var í farvatninu. Haustin 1948 og 1949 gekk mikil síld í Faxaflóann en 
mjög dauft var yfir veiðunum.281 

278 Grímur Gíslason, „Stiklað á stóru í hartnær 60 ára sögu Veiðarfæragerðar VM“, Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1997, bls. 121.

279 Grímur Gíslason, „Stiklað á stóru í hartnær 60 ára sögu Veiðarfæragerðar VM“, Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1997, bls. 122–123.

280 Ásgeir Jakobsson, „Þorskflotvarpan“, Ægir, 7. tbl., 62. árg., 1969, bls. 125.

281 Morgunblaðið 11. nóvember 1948, bls. 12. Morgunblaðið 16. nóvember 1949, bls. 12.
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eru dregnar í gegnum torfurnar, en þetta atriði 
hefur ekki verið hægt að athuga, sökum þess 
að þær eru dregnar í talsverðri fjarlægð frá 
veiðiskipunum. Það er því nauðsynlegt að 
sérstakur bátur verði hafður til þess að fylgjast 
með vörpunum.

Þess ber einnig að geta að Valtýr Þorsteinsson og Jón 
Sæmundsson fóru til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar 
að kynna sér síldveiðar í flotvörpur, veiðar með ljósa-
tækjum, herpinótaveiði í djúpu vatni, og annað sem 
skipti máli fyrir síldveiðar Íslendinga. Margt var því 
að gerast þessi misserin. Fyrrnefnd rannsóknarnefnd 
hafði sett fram lista yfir þær tillögur sem henni höfðu 
borist um ýmiss konar veiðarfæri:

Danska flotvarpan (endurbætt útgáfa frá Akranesi).

Flotvarpa. Ásgeir Torfason

Flotvarpa. Júlíus. V.J. Nýborg

Flotvarpa. Agnar Breiðfjörð

Flotvarpa. Jens Eyjólfsson

Flotvarpa. Bjarni Jónsson og Benedikt Gröndal

Flotvarpa. Kristján Gíslason

Flotvarpa, (sænsk, K.H. Larsson)

Flotvarpa. Runólfur Ólafsson

Flotvarpa. Jóhann Gíslason

Flotvarpa. Kristján Zoega

Flotvarpa. Jón Sigurðsson skipstjóri

Botnnót. Sigurður Þórðarson, Njarðvík

Háfur. Pálmi Loftsson

Háfur. Ólafur Jóhannesson

Háfur. Brynjar Björgvin Ólafsson

Háfur. Sveinbjörn Einarsson

Bjöllur. Ástráður Proppé

Sogvarpa. Bjarni Jónsson (Búnaðarbanka)

Hrogn. Sverrir Smith

Varpa. Kristján Guðmundsson

Ónefnt veiðarfæri. Haraldur Jónsson Litla bæ

Sænsk varpa. Erlendur Pálmason

Hávarpa. Guðmundur Sveinsson  

(líkt og hugmynd Sveinbjarnar Einarssonar)

Síldarrannsóknarnefndin lagði síðan til að tilraunir 
yrðu gerðar með dönsku flotvörpuna og flotvörpur 
Ásgeirs Torfasonar, Kristjáns Gíslasonar, Agnars 
Breiðfjörð, Júlíusar Nýborg og Jóhanns Gíslasonar.

Síldarrannsóknarnefndin hafði margt á sínum 
snærum í þeirri von að glæða síldveiðar við Ísland. 
Þar má nefna kaup á notaðri þýskri síldarbotnvörpu 
sem var gerð upp og notuð af tveimur togurum 

Bæjarútgerðar Reykjavíkur. Frá Noregi voru keypt 
40 net sem áttu að nýtast við síldveiðar við botn. 
Frá Svíþjóð var keypt sérhönnuð flotvarpa fyrir eitt 
skip. Þetta kemur allt fram í greinargerð nefndar-
innar 8. desember 1950. Þar kom einnig fram að 
nefndarmenn höfðu miklar áhyggjur af breyttu 
göngumynstri síldarinnar.

Nefndin álítur að ekki megi dragast úr hömlu að 
gera á næsta sumri tilraun til að veiða Norður-
landssíldina, þótt hún kunni að standa austur 
í hafi eins og hún hefur gert að undanförnu, að 
minnsta kosti sl. sumar. Íslendingar geta ekki, að 
dómi nefndarinnar, látið sér nægja það, að vera 
sjónar- eða heyrnarvottar að því, að Norðmenn 
veiði síldina þar en Íslendingar hreyfi hvorki 
hönd né fót til að veiða hana sjálfir. Þó má telja 
líklegt, að íslenskir útgerðarmenn muni reynast 
tregir til að stunda djúphafsveiðar að ófenginni 
einhverri reynslu í þeim efnum, en slíkrar 
reynslu verða Íslendingar sjálfir að afla sér og 
miðla síðan skipaflota landsmanna. Eru það til-
lögur nefndarinnar að henni, eða Fiskideildinni 
í Atvinnudeild Háskólans, verði séð fyrir fé til 
þess að leigja veiðiskip til slíkra síldveiðitil-
rauna í 2–3 mánuði þegar á sumri komanda.

Agnar Breiðfjörð var einn af þeim sem átti eftir að láta 
mikið til sín taka eftir að ákveðið var að gera tilraunir 
með vörpuna hans. Útbjó hann stærra form af vörpunni 
í netagerðinni í Höfðavík. Þar fékk hann aðstoð frá 
Oddi Ágústi Oddssyni netagerðarmeistara og Auðunni 
Hermannssyni verkstjóra. Tilraunir voru gerðar með 
vörpuna í Faxaflóanum og Sandvík. Nokkurt vandamál 
var að finna hvar varpan myndi vera í sjónum. Það var 
reynt að reikna út með hornamælingum á togvírunum.  
Í kjölfarið smíðaði Agnar þrýstimæli sem komið var 
fyrir á höfuðlínunni og frá honum lá rafleiðsla upp í 
skipið sem tengd var við tæki sem sýndi dýpið. Þetta 
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Larsen varpan hefur sem kunnugt er verið notuð með ágætum árangri í 
Skagerak, en hér við land hefur hún hinsvegar algerlega brugðist vonum 
manna enn sem komið er. Vörpur þeirra Á.T. og K.G. hafa einnig verið 
reyndar lítilsháttar en án árangurs enda þótt fullyrt sé að þær hafi hegð-
að sér að óskum. Það er skoðun undirnefndarinnar að framangreindar 
vörpur séu enn ekki fullreyndar, og vill hún því leggja til að gerðar verði 
ýtarlegri tilraunir með þeim. Er þá fyrst og fremst að athuga hvernig 
síldin hegðar sér, þegar vörpurnar eru dregnar í gegnum torfurnar, en 
þetta atriði hefur ekki verið hægt að athuga, sökum þess að þær eru 
dregnar í talsverðri fjarlægð frá veiðiskipunum. Það er því nauðsynlegt 
að sérstakur bátur verði hafður til þess að fylgjast með vörpunum.288

Þess ber einnig að geta að Valtýr Þorsteinsson og Jón Sæmunds-
son fóru til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar að kynna sér síldveiðar 
í flotvörpur, veiðar með ljósatækjum, herpinótaveiði í djúpu vatni, 
og annað sem skipti máli fyrir síldveiðar Íslendinga.289 Margt var 
því að gerast þessi misserin. Fyrrnefnd rannsóknarnefnd hafði sett 
fram lista yfir þær tillögur sem henni höfðu borist um ýmiss konar veiðarfæri:

Danska flotvarpan (endurbætt útgáfa frá Akranesi).

Flotvarpa. Ásgeir Torfason

Flotvarpa. Júlíus. V.J. Nýborg

Flotvarpa. Agnar Breiðfjörð

Flotvarpa. Jens Eyjólfsson

Flotvarpa. Bjarni Jónsson og Benedikt Gröndal

Flotvarpa. Kristján Gíslason

Flotvarpa, (sænsk, K.H. Larsson)

Flotvarpa. Runólfur Ólafsson

Flotvarpa. Jóhann Gíslason

288 Þ.Í. Fiskifélag Íslands N8, 2. febrúar 1950.

289 Þ.Í. Fiskifélag Íslands N8, 20. febrúar 1950, og ódagsett bréf.

Valtýr Þorsteinsson 
eigandi Norðursíldar 

t.v., ásamt Magnúsi 
Þorsteinssyni og Jóni 
Jónssyni verkstjórum 

árið 1961.
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var í fyrsta skiptið sem slíkt var reynt. Annað sem 
þurfti að athuga var lega möskvanna þegar varpan var 
dregin, en tilraunir á sjó tókust ekki sem skyldi. Það 
varð því að ráði að prófa flotvörpuna í Sundhöllinni í 
Reykjavík. „Síðan var hægt að stækka veiðarfærið upp 
í réttum hlutföllum og mér er nær að halda að tilraun-
irnar í Sundhöllinni hafi í raun og veru orðið til þess 
að flotvarpan komst í gagnið og varð að mikilvirku, not-
hæfu veiðarfæri.“ Bjarni Ingimarsson togaraskipstjóri á 
Neptúnusi var áhugasamur um þessar tilraunir. Hann 
hafði lengi hugleitt hvernig hækka mætti höfuðlínuna 
á botnvörpunni en það hafði verið togveiðimönnum 
og vísindamönnum víða utanlands umhugsunarefni í 
meira en mannsaldur. 

Það varð úr að Bjarni ákvað að nota flotvörpuna 
við þorskveiðar á vertíðinni 1951. Hann fékk 
strax góð köst og sýndi að varpan var vel not-
hæf. Í júlímánuði 1951 veiddi hann alls 527,2 
tonn sem var aflamet. Þrátt fyrir slíkt stórmerki 
bætti Agnar vörpuna fyrir næstu vertíð.

Nú í vor hefur Bjarni Ingimarsson gert tilraunir 
með hina endurbættu flotvörpu. Er árangurinn 
svo góður, að stórtíðindum sætir. Er ekki annað 
sýnna en veiðarfæri þetta valdi algerri byltingu á 
sínu sviði. Hefur Bjarni eingöngu notað flotvörpu 
Breiðfjörðs tvær síðustu veiðiferðirnar og komið inn 
eftir skamma útivist með ágætan afla. Hefur flot-
varpan sýnt svo mikla yfirburði yfir botnvörpuna, 
að undrum sætir. Aflinn er ekki aðeins miklu meiri, 
heldur er veiðarfæraslit algerlega hverfandi, og hafa 
netamenn nálega ekkert að gera. Flotvarpan er einnig 
svo auðveld í meðferð, að ekki er sambærilegt við 
botnvörpuna. Hefur Bjarni Ingimarsson skýrt svo 
frá, að hann telji veiðarfæri þetta mjög hentugt, ekki 
síst þar sem botn er vondur. Nokkrir fleiri íslenzkir 
togarar munu nú þegar komnir með flotvörpu af 
þessari gerð, og er augljóst, að uppgötvun þessi mun 

breiðast út eins og eldur í sinu. Svo mikla yfirburði 
virðist hún hafa yfir botnvörpuna. Togaraskipstjórar 
sýndu uppfinningu Agnars mikinn áhuga. Þann 
14. apríl 1952 stefndi hann nokkrum þeirra á 
sinn fund og fengu þeir hjá honum nauðsynlegar 
upplýsingar um hina nýju flotvörpu. Daginn eftir 
efndi hann til blaðamannafundar þar sem hann 
rakti sögu tilraunanna og lýsti kostum vörpunnar. 
Útskýrði hann.

Hvernig með sérstökum útbúnaði varp-
an héldist opin í sjónum og hvernig hann 
hugsaði sér að möskvarnir í vörpunni verði 
gerðir. Gerð þeirra á meðal annars að vera 
með þeirri nýlundu, að þótt togni á netinu 
haldast möskvarnir jafn opnir. Þegar net eru 
þannig riðin að möskvarnir eru tígullaga, 
þá lokast þeir, eða op þeirra minnkar, er 
stríkkar á vörpunni. Við það að möskvarnir 
verða hálfluktir sleppur ungviðið ekki úr 
vörpunni og varpan verður óþarflega þung í 
drætti. Frákast frá vörpuopinu verður meira 
svo styggur fiskur fælist frekar vörpuopið. 
Straumurinn gegnum vörpuna verður að vera 
greiður, svo að varpan sé létt í drætti og fari 
í gegnum sjóinn með þeim hætti, að hennar 
verði lítið vart.

Neptúnus RE 36 tilheyrði útgerð Tryggva Ófeigssonar,  
skipstjóri var Bjarni Ingimarsson.
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Nefndin álítur að ekki megi dragast úr hömlu 
að gera á næsta sumri tilraun til að veiða Norð-
urlandssíldina, þótt hún kunni að standa austur 
í hafi eins og hún hefur gert að undanförnu, að 
minnsta kosti sl. sumar. Íslendingar geta ekki, að 
dómi nefndarinnar, látið sér nægja það, að vera 
sjónar- eða heyrnarvottar að því, að Norðmenn 
veiði síldina þar en Íslendingar hreyfi hvorki hönd né fót til að veiða 
hana sjálfir. Þó má telja líklegt, að íslenskir útgerðarmenn muni reyn-
ast tregir til að stunda djúphafsveiðar að ófenginni einhverri reynslu í 
þeim efnum, en slíkrar reynslu verða Íslendingar sjálfir að afla sér og 
miðla síðan skipaflota landsmanna. Eru það tillögur nefndarinnar að 
henni, eða Fiskideildinni í Atvinnudeild Háskólans, verði séð fyrir fé 
til þess að leigja veiðiskip til slíkra síldveiðitilrauna í 2–3 mánuði þegar 
á sumri komanda.292

Agnar Breiðfjörð var einn af þeim sem átti 
eftir að láta mikið til sín taka eftir að ákveðið 
var að gera tilraunir með vörpuna hans. Útbjó 
hann stærra form af vörpunni í netagerðinni í 
Höfðavík. Þar fékk hann aðstoð frá Oddi Ágústi 
Oddssyni netagerðarmeistara og Auðunni 
Hermannssyni verkstjóra. Tilraunir voru 
gerðar með vörpuna í Faxaflóanum og Sand-
vík. Nokkurt vandamál var að finna hvar varpan myndi vera í sjón-
um. Það var reynt að reikna út með hornamælingum á togvírunum.  
Í kjölfarið smíðaði Agnar þrýstimæli sem komið var fyrir á höfuðlínunni og frá 
honum lá rafleiðsla upp í skipið sem tengd var við tæki sem sýndi dýpið. Þetta 
var í fyrsta skiptið sem slíkt var reynt. Annað sem þurfti að athuga var lega 
möskvanna þegar varpan var dregin, en tilraunir á sjó tókust ekki sem skyldi. 
Það varð því að ráði að prófa flotvörpuna í Sundhöllinni í Reykjavík. „Síðan var 
hægt að stækka veiðarfærið upp í réttum hlutföllum og mér er nær að halda 
að tilraunirnar í Sundhöllinni hafi í raun og veru orðið til þess að flotvarpan 
komst í gagnið og varð að mikilvirku, nothæfu veiðarfæri.“293 Bjarni Ingimars-
son togaraskipstjóri á Neptúnusi var áhugasamur um þessar tilraunir. Hann 
hafði lengi hugleitt hvernig hækka mætti höfuðlínuna á botnvörpunni en það 
hafði verið togveiðimönnum og vísindamönnum víða utanlands umhugsunar-
efni í meira en mannsaldur.294 

292 Þ.Í. Fiskifélag Íslands N8, 8. desember 1950.

293 Höfundur ókunnur, „Breiðfjörðsvarpan“, Sjómannablaðið Víkingur, 1. tbl., 40. árg., 1978, bls. 33. 

294 Ásgeir Jakobsson, „Þorskflotvarpan“, Ægir, 7. tbl., 62. árg., 1969, bls. 128.

Agnar Breiðfjörð 
blikksmiður og 

uppfinningamaður 
og Júlíus V.J. 

Nýborg skipa- og 
bátasmiður.
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Það varð úr að Bjarni ákvað að nota flotvörpuna við þorsk-
veiðar á vertíðinni 1951. Hann fékk strax góð köst og sýndi 
að varpan var vel nothæf. Í júlímánuði 1951 veiddi hann alls 
527,2 tonn sem var aflamet.295 Þrátt fyrir slíkt stórmerki bætti 
Agnar vörpuna fyrir næstu vertíð.

Nú í vor hefur Bjarni Ingimarsson gert tilraunir með hina endurbættu 
flotvörpu. Er árangurinn svo góður, að stórtíðindum sætir. Er ekki 
annað sýnna en veiðarfæri þetta valdi algerri byltingu á sínu sviði. 
Hefur Bjarni eingöngu notað flotvörpu Breiðfjörðs tvær síðustu veiði-
ferðirnar og komið inn eftir skamma útivist með ágætan afla. Hefur 
flotvarpan sýnt svo mikla yfirburði yfir botnvörpuna, að undrum sætir. 
Aflinn er ekki aðeins miklu meiri, heldur er veiðarfæraslit algerlega 
hverfandi, og hafa netamenn nálega ekkert að gera. Flotvarpan er 
einnig svo auðveld í meðferð, að ekki er sambærilegt við botnvörpuna. 
Hefur Bjarni Ingimarsson skýrt svo frá, að hann telji veiðarfæri þetta 
mjög hentugt, ekki síst þar sem botn er vondur. Nokkrir fleiri íslenzkir 
togarar munu nú þegar komnir með flotvörpu af þessari gerð, og er 
augljóst, að uppgötvun þessi mun breiðast út eins og eldur í sinu. Svo 
mikla yfirburði virðist hún hafa yfir botnvörpuna.296

Togaraskipstjórar sýndu uppfinningu Agnars mikinn áhuga. Þann 14. apríl 1952 
stefndi hann nokkrum þeirra á sinn fund og fengu þeir hjá honum nauðsynlegar upp-
lýsingar um hina nýju flotvörpu.297 Daginn eftir efndi hann til blaðamannafundar þar 
sem hann rakti sögu tilraunanna og lýsti kostum vörpunnar. Útskýrði hann.

295 Þjóðviljinn 6. júlí 1951, bls. 8.

296 Höfundur ókunnur, „Bylting í togveiðum? Íslensk flotvarpa reynist afbragðs veiðitæki“, Sjómannablaðið Víkingur, 4. tbl., 14. árg., 1952, bls. 106.

297 Ásgeir Jakobsson, „Þorskflotvarpan“, Ægir, 7. tbl., 62. árg., 1969, bls. 129.

Oddur Ágúst 
Oddsson neta-
gerðarmeistari og 
Bjarni Ingimarsson 
skipstjóri.

Flottroll.Flottroll.

ú t g á fa



8 0   t í m a r i t  V m  -  d e s e m b e r  2 0 2 2

Þann 18. apríl fundaði Agnar síðan með forvígis-
mönnum Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda og 
afhenti þeim teikningar og skýrði fyrir þeim hvernig 
best væri að bera sig að við veiðar með hinni nýju 
flotvörpu. Í kjölfarið fékk Agnar síðan einkaleyfi á 
vörpunni og samdist við félagið um greiðslur fyrir 
notkun hennar.

Eins og að framan greinir vann síldarrann-
sóknarnefndin með hinar ýmsu vörputegundir að 
markvissum tilraunum með síldartroll og var árang-
ur nokkuð takmarkaður. Það má sjá af eftirfarandi 
upptalningu að margt var reynt:

Hin svonefnda Larsen varpa, breytt og endurbætt 
af Runólfi Ólafssyni á Akranesi og flotvarpa Júlíusar 
Nýborg í Hafnarfirði. Bæði þessi veiðitæki eru fyrir 
tvö skip. Flotvörpur fyrir eitt skip: Varpa Ásgeirs 
Torfasonar, Flateyri, Júlíusar Nýborg, Hafnarfirði, 
Agnars Breiðfjörð, Reykjavík, Bjarna Jónssonar og 
Benedikts Gröndal, Reykjavík, Kristjáns Gíslasonar, 
Reykjavík og Jóhanns Gíslasonar, Reykjavík.

Menn bundu miklar vonir við að hægt væri að 
veiða síld í flotvörpu en það reyndist hægara um 
vik að eiga við þorskinn eins og að framan greinir. 
Annars má sjá af greinargerð Jóns Sæmundssonar af 
ferð hans veturinn 1950 að Danir ýktu líklega notin 
af flotvörpunni til síldveiða.

Um veiðar með síldarvörpum, hvort heldur 
flot- eða botnvörpu, er það að segja, að þær 
eru ekki stundaðar nema í sæmilegu veðri, 
varla eins slæmu eins og við reknetaveiðar hjá 
okkur. Afli er æði misjafn, en mér sagt að 150 
tunnur væri það mesta sem fengist hefði. Þann 
6. febrúar, þegar ég fór út með ms Skagboen, 
var talin lítil von að veiða í flotvörpu, togað 
var þó í tvær nætur, en veiðin varð aðeins um 
2½ tunna eftir 40 mín tog. Bátur þessi var með 
þeim aflahæstu í Skagen.

aukin tækni
Um og eftir 1950 fóru bátar almennt að nota hringnót 
til síldveiða. Sumarið 1940 voru fyrstu tilraunir gerð-
ar með veiðarfærið hér við land og stóð Bjarni Andr-
ésson skipstjóri á vélbátnum Dagsbrún frá Reykjavík 
að þeim. Bjarni notaði hringnót af skoskri gerð. Nótin 
var nokkru styttri en venjulegar herpinætur og var 
helsta breytingin að notaður var einn nótabátur í 
stað tveggja áður. Annars var afkoman heldur léleg 
á síldveiðunum á fyrstu árum sjötta áratugarins en 
glæddist nokkuð eftir miðjan áratuginn og því fylgdu 
tilraunaveiðar með snurpunót.

Nýlega hefur Haraldur Böðvarsson á Akranesi 
flutt hingað til lands í tilraunaskyni stórvirku-
stu síldarnót sem þekkist í heiminum. Er hún 
af þeirri gerð sem tíðkast á Kyrrahafsströnd 
Bandaríkjanna, en þar kemur það oft fyrir að 
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Hvernig með sérstökum útbúnaði varpan héldist opin í sjónum og hvernig 
hann hugsaði sér að möskvarnir í vörpunni verði gerðir. Gerð þeirra á 
meðal annars að vera með þeirri nýlundu, að þótt togni á netinu haldast 
möskvarnir jafn opnir. Þegar net eru þannig riðin að möskvarnir eru 
tígullaga, þá lokast þeir, eða op þeirra minnkar, er stríkkar á vörpunni. Við 
það að möskvarnir verða hálfluktir sleppur ungviðið ekki úr vörpunni 
og varpan verður óþarflega þung í drætti. Frákast frá vörpuopinu verður 
meira svo styggur fiskur fælist frekar vörpuopið. Straumurinn gegnum 
vörpuna verður að vera greiður, svo að varpan sé létt í drætti og fari í gegn-
um sjóinn með þeim hætti, að hennar verði lítið vart.298

Þann 18. apríl fundaði Agnar síðan með forvígismönnum Félags íslenskra botn-
vörpuskipaeigenda og afhenti þeim teikningar og skýrði fyrir þeim hvernig best 
væri að bera sig að við veiðar með hinni nýju flotvörpu. Í kjölfarið fékk Agn-
ar síðan einkaleyfi á vörpunni og samdist við félagið um greiðslur fyrir notkun 
hennar.299 

298 Morgunblaðið 16. apríl 1952, bls. 9.

299 Höfundur ókunnur, „Flotvarpan nýja“, Ægir, 4.–5. tbl., 45. árg., 1952, bls. 97. Morgunblaðið 19. apríl 1952, bls. 16.
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Nýlega hefur Haraldur Böðvarsson á Akranesi 
flutt hingað til lands í tilraunaskyni stórvirkustu 
síldarnót sem þekkist í heiminum. Er hún 
af þeirri gerð sem tíðkast á Kyrrahafsströnd 
Bandaríkjanna, en þar kemur það oft fyrir að 
um 10 þúsund tunnur af síld veiðist í einu kasti 
með þessari tegund nótar. Sturlaugur Böðvars-
son er nú á Siglufirði og mun hann gera tilraun 
með notkun þessarar nótar á næstunni.303 

Ekki var aðeins að næturnar stækkuðu, heldur bar 
einnig við á seinni hluta sjötta áratugarins að þær 
væru unnar úr gerviefnum. Haustið 1956 fór togarinn 
Neptúnus með ólíkar gerðir síldarvarpna á veiðar. Ein 
varpan var úr næloni, efni sem átti smám saman eftir að 
ryðja sér til rúms.304 Tilraunaveiðar héldu áfram næstu árin með botnvörpum og 
flotvörpum til síldveiða. Vandinn var að síldin var dyntótt og reyndu útgerðar-
menn að finna út hvernig best væri að ná henni. Afdrifaríkar breytingar urðu 
árið 1959 þegar fyrst var notuð kraftblökk á miðunum við landið. Þetta var 
vökvadrifinn blökk sem nótin var dregin í gegnum. Eftir þetta urðu nótabátar 
óþarfir og nótirnar (hringnótir) voru ekki lengur dregnar með handafli.305 

Þrátt fyrir þessar tæknibreytingar voru ýmis vandkvæði í rekstri veiðar-
færagerða. Á þessum tíma ríktu mikil innflutningshöft og var utanríkisversl-
un Íslands nánast ríkisrekin.306 Á fyrstu árum sjötta áratugarins hafði t.d. 
dregið úr framleiðslu Hampiðjunnar frá því sem áður var. Umskiptin má 
rekja til ársins 1948. Þá leyfði viðskiptaráð innflutning á 432 tonnum af botn-
vörpugarni og botnvörpuneti og 110 tonnum af fiskilínum. Innflutningurinn 
hélt áfram næstu árin.307 Á sama tíma naut veiðarfæragerðin ekki tollverndar 
og voru mun lakari innflutningskjör á hrávörum til starfseminnar en tilbúnum 
veiðarfærum.308 Á sama tíma styrktu margar þjóðir veiðarfæraiðnað sinn með 
niðurgreiðslum á hráefni, tollalækkunum og framleiðslustyrkjum.309 Þetta 
hafði sín áhrif hér á landi og má nefna að Veiðarfæragerð Íslands hætti rekstri 
árið 1958. Forvígismenn Hampiðjunnar höfðu hins vegar brugðist við vand-
anum. Eftir lát Frímanns Stefánssonar forstjóra árið 1956 tók Hannes Pálsson 

303 Morgunblaðið 22. júlí 1956, bls. 16.

304 Höfundur ókunnur, „Síldveiðitilraunir“, Sjómannablaðið Víkingur, 1.–2. tbl., 19. árg., 1957, bls. 20–22.

305 Jón Þ. Þór, Ránargull, bls. 175. 

306 Jakob F. Ásgeirsson, Þjóð í hafti, bls. 188.

307 Sveinn Björnsson, „Aðstaða veiðarfæraiðnaðarins“, Iðnaðarmál, 2.–3. tbl., 6. árg., 1959, bls. 31.

308 Hannes Pálsson, „Veiðarfæraiðnaður og efnahagsmál“, Ægir, 21. tbl., 52. árg., 1959, bls. 397–399. Már Elísson, „Íslenskur veiðarfæraiðnaður“, Ægir, 20. tbl., 55. árg.,  

 1962, bls. 367.

309 Már Elísson, „Íslenskur veiðarfæraiðnaður“, Ægir, 20. tbl., 55. árg., 1962, bls. 366–372.
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um 10 þúsund tunnur af síld veiðist í einu 
kasti með þessari tegund nótar. Sturlaugur 
Böðvarsson er nú á Siglufirði og mun hann 
gera tilraun með notkun þessarar nótar á 
næstunni. 

Ekki var aðeins að næturnar stækkuðu, heldur bar 
einnig við á seinni hluta sjötta áratugarins að þær 
væru unnar úr gerviefnum. Haustið 1956 fór togarinn 
Neptúnus með ólíkar gerðir síldarvarpna á veiðar. 
Ein varpan var úr næloni, efni sem átti smám saman 
eftir að ryðja sér til rúms. Tilraunaveiðar héldu 
áfram næstu árin með botnvörpum og flotvörpum 
til síldveiða. Vandinn var að síldin var dyntótt og 
reyndu útgerðarmenn að finna út hvernig best væri að 
ná henni. Afdrifaríkar breytingar urðu árið 1959 þegar 
fyrst var notuð kraftblökk á miðunum við landið. 
Þetta var vökvadrifinn blökk sem nótin var dregin í 
gegnum. Eftir þetta urðu nótabátar óþarfir og nótirnar 
(hringnótir) voru ekki lengur dregnar með handafli.

Þrátt fyrir þessar tæknibreytingar voru ýmis 
vandkvæði í rekstri veiðarfæragerða. Á þessum tíma 
ríktu mikil innflutningshöft og var utanríkisversl-
un Íslands nánast ríkisrekin. Á fyrstu árum sjötta 
áratugarins hafði t.d. dregið úr framleiðslu Hampiðj-
unnar frá því sem áður var. Umskiptin má rekja til 
ársins 1948. Þá leyfði viðskiptaráð innflutning á 432 
tonnum af botnvörpugarni og botnvörpuneti og 110 
tonnum af fiskilínum. Innflutningurinn hélt áfram 
næstu árin. Á sama tíma naut veiðarfæragerðin ekki 
tollverndar og voru mun lakari innflutningskjör á 
hrávörum til starfseminnar en tilbúnum veiðarfær-
um. Á sama tíma styrktu margar þjóðir veiðarfæra-
iðnað sinn með niðurgreiðslum á hráefni, tollalækk-
unum og framleiðslustyrkjum. Þetta hafði sín áhrif 
hér á landi og má nefna að Veiðarfæragerð Íslands 
hætti rekstri árið 1958. Forvígismenn Hampiðjunn-
ar höfðu hins vegar brugðist við vandanum. Eftir 
lát Frímanns Stefánssonar forstjóra árið 1956 tók 
Hannes Pálsson skipstjóri við starfinu. Hann hófst 
strax handa við að stækka fyrirtækið og gera það 
samkeppnishæfara. Fyrirtækið keypti öfluga véla-
samstæðu frá Írlandi sem komst í gagnið árið 1958. 

Á árunum um og eftir 1960 eltu margir neta-
gerðarmenn síldina. Flokkar manna fóru norður í 
land á vorin og fylgdu flotanum austur um. Það var 
mikil vinna að þjónusta síldarflotann og stóðu sum-
ar vinnuloturnar í marga sólarhringa og voru vertíð-
irnar „metnar eftir því hversu lengi var vakað“. Einn 
þessara manna var Helgi Sigfússon sem hóf að vinna 

hjá Nótastöðinni Odda á Akureyri árið 1957. Fyrstu 
árin fór hann hvert sumar til Raufarhafnar og dvaldi 
þar 2–3 mánuði við netaviðgerðir. Magni Örvar Guð-
mundsson frá Ísafirði hóf að vinna við netagerð árið 
1958, þá fjórtán ára, og svona lýsir hann vinnunni á 
vertíðinni á Siglufirði:

Um þetta leyti voru gerviefnin að koma inn, 
en samt var eitthvað enn af bómullarnetum 
eða einstaka bálkum í þeim en bómullin var á 
hröðu undanhaldi. Enn var eitthvað af náttúru-
korki en allur nýr korkur var plastfrauðskorkur 
með raufum langsum, því hann var klemmdur 
á milli teinanna, rangsnúinna og réttsnúinna, 
til festingar en ekki með gati eftir endilöngu 
og á sérlínu eins og seinna varð, minnir að það 
hafi farið að koma upp úr 1960, þá voru gömlu 
korkarnir boraðir. Á þessum fyrstu árum 
mínum fóru bátarnir á reknet eftir síldarvertíð-
ina og voru reknetin sett upp í ákvæðisvinnu, 
þ.e. borgað fast verð fyrir uppsett net. Var þá 
oft mikið kapp á milli manna um hvað menn 
gætu sett upp mörg net yfir daginn og byrj-
uðu þeir hörðustu oft milli klukkan 5 og 6 á 
morgnana og voru að langt fram á kvöld, gáfu 
sér varla tíma til að nærast eða fara á klósettið. 
Á þessum árum þurfti líka að tjarga bómull-
arnetið og garn og var það gert í tjörupotti 
sem hitaður var með gufunni og síðan var það 
dregið upp í svokallaða fúgu (tromlu) sem 
snerist á fleygiferð og rann þá umframtjaran 
úr og svo var þetta hengt upp á rár til að þorna 
aðeins. Tjörgunin var óþverravinna, mikil 
bræla af sjóðheitri tjörunni. Samt var þetta oft 
ansi blautt og var mjög stirt að koma nálinni 
í gegn og var þá tólg borin á hendurnar til að 
gera þetta aðeins hálla. Þetta var mjög óþrifa-
legt og angaði af manni tjörulyktin hvar sem 
maður fór, ekki voru sköffuð nein vinnuföt eða 
aðstaða til fataskipta á vinnustaðnum. 

Það var helst við litunina að menn settu á sig svuntur 
og sjóhatt og fóru í klofstígvél þegar verið var að taka 
á móti netunum sem komu úr barkarlituninni.

Öll færsla á nótunum var á handafli. Þegar þær 
komu að lokinni vertíð voru þær þvegnar og 
hengdar upp á rár í svonefndum hjalli sem var 
bæði inni og úti, síðar eingöngu úti þegar þær 
fóru að stækka, og þegar þær voru orðnar þurr-
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ar var þeim rúllað niður á vagn sem var á spori 
eftir endilöngum hjallinum og svo rúllað inn í 
sitt stafgólf og voru upp í þrjár nætur í hverju 
stafgólfi. Svo var þeim rúllað inn á verkstæðið 
þar sem farið var yfir næturnar, þær bættar 
og stykkjaðar og mældar upp. Síðan var þeim 
rúllað aftur út í sitt stafgólf. Þegar bátarnir 
komu á vorin, þá lágu þær sjaldnast í réttri röð 
svo oft þurfti að umstafla og færa til, stundum 
datt skipstjórum í hug að láta breyta nótinni 
eftir að búið var að fara yfir hana og hún kom-
in í geymslu; þá kom ein forfæringin enn, oft 
var sama nótin búin að fara 5–7 rúnta áður en 
skipshöfnin kom og sótti hana.

Á þessum árum skipti miklu að íslenskur veiðarfæra-
iðnaður yrði samkeppnishæfur gagnvart erlendum 
framleiðendum. Hampiðjan reyndi að bregðast við 
vaxandi innflutningi á veiðarfærum úr gerviefnum, 
s.s. þorskanetaslöngum úr næloni og botnvörpum úr 
pólýetýleni.

Hinn 16. september 1964 skipaði iðnaðarráðu-
neytið nefnd til að skoða vandamál íslensks 
veiðarfæraiðnaðar. Í nefndinni voru Már Elísson 

skrifstofustjóri, tilnefndur af Fiskifélagi Íslands, 
Árni Vilhjálmsson prófessor, tilnefndur af Félagi 
íslenskra iðnrekenda, Kristján Ragnarsson fulltrúi, 
tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna 
og Sveinn Björnsson framkvæmdastjóri Iðnaðar-
málastofnunar og formaður nefndarinnar. Nefndin 
varð sammála um að hömlur á innflutningi veiðar-
færa væru til tjóns bæði fyrir sjávarútveginn og 
iðngreinina sjálfa og að grípa þyrfti til annarra ráða 
til styrktar íslenskum veiðarfæraiðnaði. Í kjölfarið, 
frá árinu 1967, einbeittu Hampiðjumenn sér að því 
að framleiða fiskilínur úr gerviefnum, svonefnd-
um trevira-þræði, og þóttu línurnar betri en þær 
innfluttu. Fleiri vildu láta að sér kveða. Á Eskifirði 
hafði Jóhann Klausen netagerðarmeistari rekið 
netaverkstæði, þar voru nýleg og góð hús og fram-
úrskarandi bryggjuaðstaða. Eftir að dró úr síldveið-
um vildi Jóhann styrkja stoðir verkstæðisins. Þann 
12. september 1968 fékk Iðnaðarmálastofnun erindi 
frá Jóhanni varðandi stofnun netahnýtingarstöðvar 
með vélakosti frá framleiðendum í Japan, í sam-
vinnu við Campell Andersens Enke A/S í Björgvin í 
Noregi. Þar var ætlunin að vélhnýta efni í síldar- og 
loðnunætur, ásamt þorskanetum. Þann 20. febrúar 
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vin í Noregi.318 Þar var ætlunin að vélhnýta efni í síldar- og loðnunætur, ásamt 
þorskanetum. Þann 20. febrúar árið 1969 var haldinn stofnfundur Fiskinets HF 
á Eskifirði. Jóhann Klausen hafði átt viðræður við norska aðila um kaup á neta-
hnýtingarvélum. Ætlunin var að stofna hlutafélag um reksturinn og fóru fram 
viðræður við Jóhann Hafstein iðnaðarráðherra og forvígismenn Iðnaðarmála-
stofnunar um að Iðnaðarbankinn legði til fjármagn. Einnig voru bundnar vonir 
við fjárveitingar frá sveitarfélaginu og einstaklingum.319 Ekki gekk hlutafjársöfn-
unin eins og til stóð og var horfið frá þessum áformum.320 Einnig var starfrækt 
netaverkstæði í Neskaupstað. Árið 1958 hafði Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar 
hf verið stofnuð og var Jónas Valdórsson meðeigandi. Fyrirtækið átti uppruna 
sinn í þjónustu við síldveiðiflotann. Árið 1966 tók fyrirtækið nýtt og glæsilegt 
húsnæði í notkun undir starfsemina. Eftir að síldveiðarnar hrundu komu nokk-
ur erfið ár í rekstrinum en eftir að skuttogaravæðingin hófst komu ný verkefni. 
Samhliða var byggð upp fullkomin víraþjónusta með kaupum á víraþrykkivél 
sem gat þrykkt allt að 28 mm vír með allt að 600 tonna átaki. Var það eina vél 
sinnar tegundar á Austurlandi.321

318 Skjala- og myndasafn Norðfjarðar, Fiskinet HF, H 16, A stjórnun, ks 1, örk 2.

319 Skjala- og myndasafn Norðfjarðar, Fiskinet HF, H 16, Fundagerðarbók 1969–1970, ks 1, örk 2.

320 Austri 23. apríl 1970, bls. 1. Sjá einnig Lúðvík Jósepsson, „Netaverksmiðja á Eskifirði“, Austurland 25. júlí 1969, bls. 1.

321 Jón Einar Marteinsson, tölvupóstur, 29. september 2020.

Kristján Ragnarsson formaður LÍÚ og Aðalsteinn Jónsson útgerðarmaður á Eskifirði. 
Kristján Ragnarsson formaður LÍÚ og Aðalsteinn Jónsson útgerðarmaður á Eskifirði. 
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árið 1969 var haldinn stofnfundur Fiskinets HF á 
Eskifirði. Jóhann Klausen hafði átt viðræður við 
norska aðila um kaup á netahnýtingarvélum. Ætl-
unin var að stofna hlutafélag um reksturinn og fóru 
fram viðræður við Jóhann Hafstein iðnaðarráðherra 
og forvígismenn Iðnaðarmálastofnunar um að Iðnað-
arbankinn legði til fjármagn. Einnig voru bundnar 
vonir við fjárveitingar frá sveitarfélaginu og einstak-
lingum. Ekki gekk hlutafjársöfnunin eins og til stóð 
og var horfið frá þessum áformum. Einnig var starf-
rækt netaverkstæði í Neskaupstað. Árið 1958 hafði 
Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf verið stofnuð 
og var Jónas Valdórsson meðeigandi. Fyrirtækið átti 
uppruna sinn í þjónustu við síldveiðiflotann. Árið 
1966 tók fyrirtækið nýtt og glæsilegt húsnæði í notk-
un undir starfsemina. Eftir að síldveiðarnar hrundu 
komu nokkur erfið ár í rekstrinum en eftir að skut-
togaravæðingin hófst komu ný verkefni. Samhliða 
var byggð upp fullkomin víraþjónusta með kaupum 
á víraþrykkivél sem gat þrykkt allt að 28 mm vír 
með allt að 600 tonna átaki. Var það eina vél sinnar 
tegundar á Austurlandi.

Mikil deigla var í netagerð á þessum árum. Árið 
1967 skrifaði Guðni Þorsteinsson fiskifræðingur 
gagnmerka grein í Ægi. Hann nefndi að til skamms 
tíma hefðu aðeins netagerðarmenn og sjómenn 
unnið að endurbótum á veiðarfærum. Á liðnum 
árum hefðu hins vegar fiskifræðingar, skipaverk-
fræðingar og tæknifræðingar í vaxandi mæli unnið 
að veiðarfærarannsóknum í sérstökum rannsóknar-
stofnunum hér á landi sem og í nágrannalöndunum. 
Þar væri ýmislegt sem þyrfti að athuga, s.s. efni 
til neta- og kaðlagerðar, meðhöndlun og ending 
veiðarfæra, ásamt rannsóknum á veiðigetu þeirra. 
Guðni nefndi í framhaldinu að fiskveiðar væru 
mjög nýtískulegar á Íslandi „og stafar það af því, að 
Íslendingar eru og hafa yfirleitt verið nýjunga- og 
framfaragjarnir“. Hér má nefna að árið eftir hóf Haf-
rannsóknastofnun umfangsmiklar tilraunir á Sóley 
ÍS 225 með nýja síldarnót sem Jóhann Klausen á 
Eskifirði hannaði. Nótastöðin HF á Akranesi lagði til 
netamennina Guðjón Ó. Jónsson og Halldór Árna-
son sem höfðu umsjón með breytingum á nótinni 
á veiðitímanum. Ýmsar breytingar voru gerðar á 
nótinni frá því sem áður tíðkaðist. Má nefna að 
felling nótarinnar var um 10% minni en áður, nótin 
hafði tvo blýteina í stað eins og var lengdarmunur 
korka og neðri blýteins minnkaður verulega. Skip-
stjóri í ferðinni var Ari Kristjánsson og sagði hann 
að hann vildi mun fremur brúka nótina til sumar-

síldveiða „en nætur þær, sem settar hafa verið upp 
með því fellingar- og teinafyrirkomulagi sem tíðkast 
hefur“. En síldin hvarf árið 1969 eins og alkunna er 
og reyndi því lítið á nýju nótina.

Á fjórða áratugnum hófust rækjuveiðar í Ísa-
fjarðardjúpi. Fljótlega vildu menn reyna fyrir sér 
á öðrum veiðisvæðum, s.s. í Breiðafirði, Húnaflóa 
og Arnarfirði. Netagerð Vestfjarða á Ísafirði hafði 
sérhæft sig í að útbúa rækjutroll eftir að síldin hvarf 
undir lok sjöunda áratugarins. Í desember 1969 og 
febrúar 1970 fór Hafþór RE 70 í rækjuleitarleið-
angur úti fyrir Norðurlandi. Notuð var svokölluð 
tveggja poka varpa sem Guðni Þorsteinsson hann-
aði. Veiðarnar gengu vel og vöktu mikla athygli 
og bundu norðlenskir sjómenn vonir við þær til 
framtíðar. Meðal merkilegustu tækninýjunga þessara 
ára voru svonefnd fjölveiðiskip. Sá tími sem það tók 
að skipta frá botnvörpu til flotvörpu gat gert það að 
verkum að skipstjórar hikuðu oft við slíkt þó það 
teldist góður kostur. 

Það, sem nefnt hefur verið „fjölveiðibúnaður“ 
(multiple gear), er því ekki annað en sérstakt 
fyrirkomulag á dekkinu, sem gerir mönnum 
kleift, að hafa til reiðu tvær eða jafnvel fleiri 
vörpur þannig fyrir komið að hægt sé að kasta 
einni í stað annarrar með stuttum fyrirvara.

Til að gera þetta mögulegt var notuð netatromla og 
tvöfaldur togblakkarútbúnaður. Þetta voru miklir 
framfaratímar. Ekki var þó allt óumdeilt sem gert var. 
Sigfús Magnússon togaraskipstjóri hjá síldar- og fiski-
mjölsverksmiðjunni Kletti, sem gerði út nýsköpunar-
togarana Ask, Geir, Hauk og Hvalfell á þessum tíma, 
var mikill áhugamaður um netagerð. Hann skrifaði 
fjölmargar greinar í Sjómannablaðið Víking á árunum 
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Mikil deigla var í netagerð á þessum árum. Árið 1967 skrifaði Guðni Þor-
steinsson fiskifræðingur gagnmerka grein í Ægi. Hann nefndi að til skamms 
tíma hefðu aðeins netagerðarmenn og sjómenn unnið að endurbótum á veiðar-
færum. Á liðnum árum hefðu hins vegar fiskifræðingar, skipaverkfræðingar og 
tæknifræðingar í vaxandi mæli unnið að veiðarfærarannsóknum í sérstökum 
rannsóknarstofnunum hér á landi sem og í nágrannalöndunum. Þar væri ýmis- 
legt sem þyrfti að athuga, s.s. efni til neta- og kaðlagerðar, meðhöndlun og 
ending veiðarfæra, ásamt rannsóknum á veiðigetu þeirra. Guðni nefndi í fram-
haldinu að fiskveiðar væru mjög nýtískulegar á Íslandi „og stafar það af því, að 
Íslendingar eru og hafa yfirleitt verið nýjunga- og framfaragjarnir“.322 Hér má 
nefna að árið eftir hóf Hafrannsóknastofn-
un umfangsmiklar tilraunir á Sóley ÍS 225 
með nýja síldarnót sem Jóhann Klausen á 
Eskifirði hannaði. Nótastöðin HF á Akra-
nesi lagði til netamennina Guðjón Ó. Jóns-
son og Halldór Árnason sem höfðu umsjón 
með breytingum á nótinni á veiðitímanum. 
Ýmsar breytingar voru gerðar á nótinni frá 
því sem áður tíðkaðist. Má nefna að felling 
nótarinnar var um 10% minni en áður, nótin 
hafði tvo blýteina í stað eins og var lengdar-
munur korka og neðri blýteins minnkaður verulega.323 Skipstjóri í ferðinni var 
Ari Kristjánsson og sagði hann að hann vildi mun fremur brúka nótina til sum-
arsíldveiða „en nætur þær, sem settar hafa verið upp með því fellingar- og teina-
fyrirkomulagi sem tíðkast hefur“.324 En síldin hvarf árið 1969 eins og alkunna er 
og reyndi því lítið á nýju nótina.

Á fjórða áratugnum hófust rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi. Fljótlega vildu 
menn reyna fyrir sér á öðrum veiðisvæðum, s.s. í Breiðafirði, Húnaflóa og 
Arnarfirði. Netagerð Vestfjarða á Ísafirði hafði sérhæft sig í að útbúa rækjutroll 
eftir að síldin hvarf undir lok sjöunda áratugarins.325 Í desember 1969 og febr-
úar 1970 fór Hafþór RE 70 í rækjuleitarleiðangur úti fyrir Norðurlandi. Notuð 
var svokölluð tveggja poka varpa sem Guðni Þorsteinsson hannaði. Veiðarnar 
gengu vel og vöktu mikla athygli og bundu norðlenskir sjómenn vonir við þær 
til framtíðar.326 Meðal merkilegustu tækninýjunga þessara ára voru svonefnd 
fjölveiðiskip.327 Sá tími sem það tók að skipta frá botnvörpu til flotvörpu gat gert 
það að verkum að skipstjórar hikuðu oft við slíkt þó það teldist góður kostur. 

322 Guðni Þorsteinsson, „Íslensk veiðitækni“, Ægir, 11. tbl., 60. árg., 1967, bls. 206.

323 Guðni Þorsteinsson, „Síldarnótatilraunir ms Sóleyjar 1968“, Ægir, 22. tbl., 61. árg., 1968, bls. 419.

324 Guðni Þorsteinsson, „Síldarnótatilraunir ms Sóleyjar 1968“, Ægir, 22. tbl., 61. árg., 1968, bls. 421.

325 Höfundur ókunnur, „Brautryðjendur fyrir vestan“, Ægir, 4. tbl., 89. árg., 1996, bls. 46.

326 Guðni Þorsteinsson, „Rækjuleit rs Hafþórs fyrir Norðurlandi í desember 1969 og febrúar 1970“, Ægir, 11. tbl., 63. árg., 1970, bls. 197–199.

327 Dagur 23. mars 1964, bls. 1.

Jóhann Klausen 
netagerðarmeistari 

rak eigin netagerð 
á Eskifirði frá 1960 

til 1974, var auk 
þess bæjarstjóri frá 

1970 til 1977 og sá 
um vélgæslu fyrir 

RARIK á svæðinu. 
Ari Kristjánsson 

skipstjóri.
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Jóhann Klausen netagerðarmeistari rak eigin netagerð á Eskifirði frá 
1960 til 1974, var auk þess bæjarstjóri frá 1970 til 1977 og sá um 
vélgæslu fyrir RARIK á svæðinu. Ari Kristjánsson skipstjóri.
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1959–1972 um útreikninga á fellingu og almennan 
skilning manna á veiðihæfni botntrollsins. Hann 
var þeirrar skoðunar að hið rétta væri að fullopna 
möskva trollsins og nótanna á veiðum. Hann gat verið 
orðhvass og harður í skrifum sínum. Eftirfarandi sagði 
hann í Sjómannablaðinu Víkingi árið 1961:

Hin hefðbundna gerð botnvörpunnar er orðin 
trúaratriði hjá öllum fiskveiðiþjóðum, sem 
styrkist af því, að framámenn allra fiskveiði-
þjóða finna ekkert athugavert við þessi undar-
legu hlutföll, sem eru í botnvörpum. Þeir hafa 
auðsjáanlega gengið til starfa með fyrirfram 
fullvissu um, að gerð botnvörpunnar væri 
fullkomnun í netagerð. Þar sem þeir hafa lítið 
botnað í þessari samsetningu, hafa þeir tekið 
þá mannlegu afstöðu að hæla henni, en þó 
slegið þann varnagla, að með réttum hjálpar-
tækjum væri hægt að hækka höfuðlínuna frá 
botni. Með því hafa þeir leitt hugtakið vörpu-
gerð yfir á hjálpartæki til að þvinga vörpur 
betur opnar.

Ef botnvarpa með 270 möskva miðneti væri 
fullunnin, þyrfti hún 140 feta höfuðlínu og 
256 möskvar, virkir milli jaðra í miðneti, 

klæddu 90 fet á þverveginn. Þá væru yfir-
vængs- og miðnetsjaðrar 60 fet á lengd. Þetta 
er mesta vinnsla, sem hægt er að fá úr þessari 
gerð af botnvörpum. Á móti að neðan koma 80 
feta langir undirvængir. Nú er fullunnið net í 
báðum hliðum undirvængja nema fastavængja-
jaðra. Jafnvel þó yfirnetið væri fullunnið væru 
undirvængirnir allt að 20 fetum of langir. Það 
koma 30 fet af fullunnu neti á 20 feta fiskilínu 
næst kvörtum. Þetta mikla aukanet í fasta-
vængjum gerir það að verkum að hliðarund-
irbelgur kiprast saman að kvörtum og undir-
belgsjaðar er festur í ca. 5 feta slakt net.

Þessi frágangur til endanna eru svo stór-
fengleg afglöp í netagerð, að ekkert er sam-
bærilegt nema hressilegasta lygasaga. Hvað 
undirvænginn snertir ætti jaðar hans eftir 
gerð vængsins að ná 6 fet fram yfir gafllínu. 
Yfirvængsjaðar er aðeins hálfdrættingur, nær 3 
fet fram yfir gafllínu. En þeir eru gerðir jafnir 
og staðsettir öfugu megin við gafllínuna. Þetta 
hefur þau áhrif hvað undirvænginn snertir, 
að hann dregst eins og möskvalaus óskapnað-
ur, því jaðrar undirvængsins eru frá byrjun 6 
fetum aftar en gerð hans segir til um og ekki 
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Netaverkstæði Jóhanns Klausens

Frá vinstri: Jóhann Magnússon,  
Hjörvar Ólsen Jensson, Sigurjón Einarsson lærlingur, 

Guðjón Valur Björnsson, Kristgeir Jónasson,  
Haukur H. Þorvaldsson lærlingur,  

Jóhanna Júlíusdóttir matráðskona,  
Ingvar J. Jónasson, Guðgeir Björnsson,  

Sæbjörn Guðmundsson, Ingvar Þ. Gunnarsson,  
Guðni Þór Magnússon, Sigurður Magnússon, 
Þórhallur V. Þorvaldsson, Magnús Sveinsson,  

Sigurjón Rósmundsson, Páll Kristjánsson,  
Kristján Ragnarsson, Thor Friðriksson Klausen,  

Egill Kristjánsson, Jóhann Klausen,  
Svanur Rósmundsson og Björn Þorkelsson.

bætir um þegar aftar dregur, því báðum megin 
kvarta safnast saman net bæði á langveginn og 
þverveginn, sem virðist hafa þann tilgang ein-
an að leggjast í botninn og skriðna þar og rifna

Við þessum ábendingum var lítið um svör frá Haf-
rannsóknastofnun og öðrum sem unnu að þróun í 
netagerð hér á landi. Hér má nefna að Guðni Þor-
steinsson fiskifræðingur og ráðgjafi stofnunarinnar 
hélt sínu striki og þróaði flottroll eftir þeirri þýsku 
fyrirmynd sem Sigfús gagnrýndi hvað mest. Verkið 
var unnið af Nótastöðinni Odda á Akureyri.

Menn vissu hins vegar að nauðsynlegt var að 
efla veiðarfærarannsóknir á Íslandi. Í þeim efnum 
var litið til svonefndra veiðarfæratanka. Tankarnir 
líktu eftir náttúrulegum aðstæðum, sem og togkrafti 
skipa. 

Tilraunir í veiðarfæratönkum höfðu áhrif á þróun 
veiðarfæra. Menn fóru að skera þau öðruvísi þannig 
að þau opnuðust betur. Áður höfðu menn haft kant-
inn á höfuðlínu og fiskilínu lokaðri (möskvar teknir 
saman), en hættu því og þá opnaðist allt veiðarfær-

ið. Ýmsir höfðu grun um þetta vandamál, en enginn 
þorði að stíga skrefið fyrr en hann myndi sjá þetta 
gerast í veiðarfæratanki. 

Árið 1981 mælti Pétur Sigurðsson þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins fyrir tillögu á Alþingi um að 
ríkisstjórnin í samráði við Fiskifélag Íslands og 
Hafrannsóknastofnun kæmi upp tilraunageymi til 
veiðarfærarannsókna. Sumarið 1981 skipaði Stein-
grímur Hermannsson sjávarútvegsráðherra nefnd til 
að fylgja málinu eftir.

Nefndin leggur til að byggður verði tankur með 
aðstöðu til rannsókna og tilrauna með veiðar-
færi. Veiðarfæratankur mun reynast gagnlegur 
við kennslu, þjálfun og tilraunir starfandi manna 
í sjávarútvegi og þróun togveiðarfæra.

Ekkert varð af þessu. Menn höfðu þó fundið ráð 
við tankleysinu en betur mátti ef duga skyldi. Um 
miðjan sjöunda áratuginn höfðu Danir smíðað stærsta 
tilraunatank í heimi í sjávarútvegsmiðstöðinni í 
Hirtshals. Snemma fengu íslenskir verkstæðiseigend-
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NETAVERKSTæðI JÓHANNS KLAUSENS
Frá vinstri: Jóhann Magnússon, Hjörvar Ólsen Jensson, Sigurjón Einarsson lærlingur, Guðjón Valur Björnsson, Kristgeir Jónasson, Haukur H. Þorvaldsson 
lærlingur, Jóhanna Júlíusdóttir matráðskona, Ingvar J. Jónasson, Guðgeir Björnsson, Sæbjörn Guðmundsson, Ingvar Þ. Gunnarsson,  
Guðni Þór Magnússon, Sigurður Magnússon, Þórhallur V. Þorvaldsson, Magnús Sveinsson, Sigurjón Rósmundsson, Páll Kristjánsson,  
Kristján Ragnarsson, Thor Friðriksson Klausen, Egill Kristjánsson, Jóhann Klausen, Svanur Rósmundsson og Björn Þorkelsson.
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ur og útgerðir aðgang að tankinum og var farið þangað 
einu sinni á ári og gerðar tilraunir í honum, oftast í 
desember.

Annað sem réði úrslitum í veiðarfærarannsókn-
um voru neðansjávarmyndavélar. Árið 1983 hóf 
Netagerð Vestfjarða að nota neðansjávarmyndavél til 
að fylgjast með veiðarfærum. Það var í fyrsta skipti 
sem slíkt var reynt hér á landi og gat vélin myndað 
niður á 750 metra dýpi. Í kjölfarið hóf Netagerð 
Vestfjarða að vinna að neðansjávarmyndatökum 
með Hampiðjunni og Hafrannsóknastofnun. Guð-
mundur Gunnarsson framkvæmdastjóri í netastofu 
Hampiðjunnar lagði áherslu á að fyrstu raunhæfu 
breytingarnar hefðu verið gerðar á veiðarfærum eftir 
að neðansjávarmyndavélar voru teknar í notkun. 
„Þá var eins og nýr heimur opnaðist og við fengum 
alveg nýjar forsendur til að breyta þeim.“

Hampiðjumenn voru áfram stórhuga. Eftir að 
fyrirtækið hafði náð góðum tökum á framleiðslu 
trollneta úr plastefnum var hugað að útflutningi. 
Færeyingar urðu fyrstir til að kaupa net af Hampiðj-
unni árið 1971. Síðan fóru útgerðarmenn í Kanada, 
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Sérstaklega átti þetta við um trollnetin. Hampiðjan 
fylgdi samdrættinum eftir með miklu þróunarstarfi 
og framleiðslu á fullbúnum veiðarfærum.338

Hér má sérstaklega nefna að Hampiðjumenn þró-
uðu flottrollin áfram við uppsjávarveiðar (Gloríu-
troll). Var þá notast við sérstakan trollhermi, tölvu-
forrit sem reiknaði út togkraft, vélarstærð, stærð 
skipa og fleiri þætti.339 

Áhugavert er að skoða hversu mikil þróun hefur átt 
sér stað í hönnuninni á trollunum sjálfum og þar með 
í trollveiðum. Síðutogararnir (nýsköpunartogarar) 
notuðu að meðaltali 24 botntroll á ári en skuttogar-
ar nútímans nota 2 botntroll á ári. Togarar nútímans 
nota því 90% minna af veiðarfærum en síðutogararn-
ir gerðu! Á sama tíma hefur afkastageta botntrolls-
ins aukist um 60–70% sem skýrist af rannsóknum og 
þróun veiðarfærisins. Miklu skipti þegar dyneema-
þráðurinn var tekinn í notkun. Ofurtóg Hampiðjunn-
ar var selt undir vörumerkinu Dynex og var það not-

að í fyrrnefnd Gloríutroll og veiðarfæri fyrir íslensk skip af millistærð. Vegna 
minna viðnáms netanna var hægt að nota stærri og afkastameiri troll.340 Miklu 
skipti þegar Hampiðjan setti Poly-Ice-toghlerana á markaðinn. Annars vegar 
var um að ræða Viking-botnhlerana og hins vegar Sputnik-flottrollhlerana.  
Hlerarnir voru afrakstur gjöfullar samvinnu við verkfræðideild Háskóla 
Íslands sem leiddi af sér mikla framþróun í veiðitækni.341 Fleiri létu að sér 
kveða. Á þessum árum hóf Icedan ehf í Hafnarfirði að framleiða hnútalaus 
net en hnútarnir eru helstu veikleikar neta. Þau missa um 40% af styrk sínum 
vegna þeirra.342 Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar var framarlega í þróun á 
skiljum fyrir botntroll, bæði smáfiskaskiljum og rækju- og smárækjuskiljum.343 
Fyrirtækið var einnig það eina á landinu sem sérhæfði sig í þjónustu við fisk-
eldi. Hér má nefna rekstur á þvottastöð fyrir fiskeldispoka á Reyðarfirði og 
framleiðslu á netpokum og festingum fyrir kvíar.344 

338 Hampiðjan 60 ára, 1934–1993. Ársskýrsla 1993, bls. 11.

339 Höfundur ókunnur, „Íslensk netagerð er alþjóðleg atvinnugrein“, (viðtal við Guðmund Gunnarsson), Ægir, 4. tbl., 89. árg., 1996, bls. 41–44.

340 Höfundur ókunnur, „Sóknarfæri Hampiðjunnar liggja í öflugum innanlandsmarkaði og veiðarfæraútflutningi“, (viðtal við Guðmund Gunnarsson), Ægir, 3. tbl.,  

 92. árg., 1999, bls. 23.

341 Höfundur ókunnur, „Í stöðugri sókn hér heima og erlendis“, (viðtal við Atla Má Jósefsson), Ægir, 3. tbl., 95. árg., 2002, bls. 42. Toghlerasmíðin átti sér ákveðna  

 forsögu. Árið 1995 hófu Jósafat Hinriksson og Netagerð Vestfjarða rannsóknir á toghlerum og veiðarfærum í samstarfi við fyrirtæki Zaragoza-feðga í Guaymas í 

  Mexíkó. Dótturfyrirtæki Jósafats Hinrikssonar, Poly-Ice Mexico, var síðan stofnað í árslok 1996 og nokkru síðar netagerðarfyrirtækið Technored del Pacifico á  

 vegum Netagerðar Vestfjarða. Morgunblaðið, (Í Verinu), 7. apríl 1999, bls. 3. 
342 Höfundur ókunnur,, „Hnútalaus net valda byltingu“, (viðtal við Þorstein G. Benediktsson), Ægir, 3. tbl., 92. árg., 1999, bls. 28.

343 Höfundur ókunnur, „Aukin verkefni í kolmunna og laxi“, (viðtal við Jón Einar Marteinsson), Ægir, 7.–8. tbl., 96. árg., 2003, bls. 40.

344 Höfundur ókunnur, „Sérhæfing í veiðarfæra- og fiskeldisþjónustu“, (viðtal við Jón Einar Marteinsson), Ægir, 2. tbl., 97. árg., 2004, bls. 47.

Flottroll í viðgerð. 
Flottroll í viðgerð.
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Það, sem nefnt hefur verið „fjölveiðibúnaður“ (multiple gear), er því 
ekki annað en sérstakt fyrirkomulag á dekkinu, sem gerir mönnum 
kleift, að hafa til reiðu tvær eða jafnvel fleiri vörpur þannig fyrir komið 
að hægt sé að kasta einni í stað annarrar með stuttum fyrirvara.328

Til að gera þetta mögulegt var notuð netatromla og tvöfaldur togblakkarút-
búnaður.329 Þetta voru miklir framfaratímar. Ekki var þó allt óumdeilt sem gert 
var. Sigfús Magnússon togaraskipstjóri hjá síldar- og fiskimjölsverksmiðjunni 
Kletti, sem gerði út nýsköpunartogarana Ask, Geir, Hauk og Hvalfell á þessum 
tíma, var mikill áhugamaður um netagerð. Hann skrifaði fjölmargar greinar í 
Sjómannablaðið Víking á árunum 1959–1972 um útreikninga á fellingu og al-
mennan skilning manna á veiðihæfni botntrollsins. Hann var þeirrar skoðunar 
að hið rétta væri að fullopna möskva trollsins og nótanna á veiðum. Hann gat 
verið orðhvass og harður í skrifum sínum. Eftirfarandi sagði hann í Sjómanna-
blaðinu Víkingi árið 1961:

328 Höfundur ókunnur, „Nokkrar vangaveltur um fjölveiðibúnað“, Ægir, 12. tbl., 65. árg., 1972, bls. 225–228.

329 Þetta var fyrst reynt á enska togaranum Orion árið 1971. Loftur Júlíusson, Sjómannablaðið Víkingur, 1.–2. tbl., 34. árg., 1972, bls. 22. Lauslega þýtt úr Fishing News  

 International, október 1971.

Sævar Brynjólfsson skipstjóri, Guðni Þorsteinsson fiskifræðingur og Sveinn Valgeirsson skipstjóri.

Sævar Brynjólfsson skipstjóri, Guðni Þorsteinsson fiskifræðingur og Sveinn Valgeirsson skipstjóri.
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Árið 2005 sameinuðust síðan Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf og Netagerð 
Vestfjarða í Fjarðanet. Fljótlega vakti hið sameinaða fyrirtæki athygli með 
hinu svokallaða þvernetstrolli. Í samanburði við hefðbundin troll fólst megin-
breytingin í því að netinu í trollinu var snúið um 90º. Möskvarnir opnuðust 
betur og því þurfti minna net í trollið og togmótstaðan var minni.345 

345 Höfundur ókunnur, „Hemmer T90-þvernetstrollið frá Fjarðaneti vekur mikla athygli“, Ægir, 8. tbl., 101. árg., 2008, bls. 48.

Árið 1985 hóf vélsmiðjan Þór framleiðslu á svonefndri netaafskurðarvél. Leó Jónsson og Sigurður Óskarsson hönnuðu vélina 
og fékk Ingólfur Theodórsson netagerðarmeistari afhent fyrsta eintakið þar sem hann lá á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum. 

Þ r ó u n  n e ta g e r ða r

Bandaríkjunum, Noregi, Danmörku og á Bret-
landseyjum að dæmi þeirra. Útflutningurinn náði 
hámarki árið 1987 en síðan fylgdi samdráttur eftir 
að veiðar drógust saman í Norður-Atlantshafi. 

Sérstaklega átti þetta við um trollnetin. Hampiðj-
an fylgdi samdrættinum eftir með miklu þróunar-
starfi og framleiðslu á fullbúnum veiðarfærum.

Hér má sérstaklega nefna að Hampiðjumenn 
þróuðu flottrollin áfram við uppsjávarveiðar (Glor-
íu-troll). Var þá notast við sérstakan trollhermi, 
tölvuforrit sem reiknaði út togkraft, vélarstærð, 
stærð skipa og fleiri þætti.

Áhugavert er að skoða hversu mikil þróun hefur 
átt sér stað í hönnuninni á trollunum sjálfum og 
þar með í trollveiðum. Síðutogararnir (nýsköpunar-
togarar) notuðu að meðaltali 24 botntroll á ári en 
skuttogarar nútímans nota 2 botntroll á ári. Togarar 
nútímans nota því 90% minna af veiðarfærum en 
síðutogararnir gerðu! Á sama tíma hefur afkasta-
geta botntrollsins aukist um 60–70% sem skýrist af 
rannsóknum og þróun veiðarfærisins. Miklu skipti 
þegar dyneema-þráðurinn var tekinn í notkun. 
Ofurtóg Hampiðjunnar var selt undir vörumerkinu 
Dynex og var það notað í fyrrnefnd Gloríutroll og 
veiðarfæri fyrir íslensk skip af millistærð. Vegna 
minna viðnáms netanna var hægt að nota stærri og 

afkastameiri troll. Miklu skipti þegar Hampiðjan 
setti Poly-Ice-toghlerana á markaðinn. Annars vegar 
var um að ræða Viking-botnhlerana og hins vegar 
Sputnik-flottrollhlerana. 

Hlerarnir voru afrakstur gjöfullar samvinnu við 
verkfræðideild Háskóla Íslands sem leiddi af sér 
mikla framþróun í veiðitækni. Fleiri létu að sér 
kveða. Á þessum árum hóf Icedan ehf í Hafnarfirði 
að framleiða hnútalaus net en hnútarnir eru helstu 
veikleikar neta. Þau missa um 40% af styrk sínum 
vegna þeirra. Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar 
var framarlega í þróun á skiljum fyrir botntroll, 
bæði smáfiskaskiljum og rækju- og smárækjuskilj-
um. Fyrirtækið var einnig það eina á landinu sem 
sérhæfði sig í þjónustu við fiskeldi. Hér má nefna 
rekstur á þvottastöð fyrir fiskeldispoka á Reyðar-
firði og framleiðslu á netpokum og festingum fyrir 
kvíar. 

Árið 2005 sameinuðust síðan Netagerð Friðriks 
Vilhjálmssonar hf og Netagerð Vestfjarða í Fjarðanet. 
Fljótlega vakti hið sameinaða fyrirtæki athygli 
með hinu svokallaða þvernetstrolli. Í samanburði 
við hefðbundin troll fólst meginbreytingin í því 
að netinu í trollinu var snúið um 90º. Möskvarnir 
opnuðust betur og því þurfti minna net í trollið og 
togmótstaðan var minni.
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Árið 1985 hóf vélsmiðjan Þór framleiðslu á svonefndri netaafskurðarvél. Leó Jónsson og Sigurður Óskarsson hönnuðu vélina og fékk Ingólfur Theodórsson 
netagerðarmeistari afhent fyrsta eintakið þar sem hann lá á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum.
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Ný lög nr. 55/2022 
samþykkt á Alþingi í 
júní kveða á um að ný 

gerð sparnaðar, tilgeind séreign, 
sem svo er kölluð, muni skerða 
greiðslur TR. Án afturvirkni 
segir í greinargerð. Til þessa hafa 
skerðingar TR að meginstefnu 
verið bundnar við tekjur en ekki 
eignir. Hér eru því risin upp ný 
vídd i skerðingum TR á greiðslum 
til eldra fólks. 

Hin nýju lög kveða á um 
hækkun lágmarksiðgjalds í lífeyr-

issjóði úr 12% í 15,5%. Þá er lög-
fest að allt að 3,5% af iðgjaldinu 
megi verja til að afla launamanni 
tilgreindrar séreignar. Hér er 
komin á legg séreign sem stofn-
ast vegna greiðslu iðgjalds til 
lífeyrissjóðs. Fyrir er önnur gerð 
séreignarsparnaðar sem þúsundir 
Íslendinga kannast við. Hún á 
nú að kallast viðbótarlífeyris-
sparnaður. Séreignarsparnapur 
stofnast sem framlag launamanns 
og launagreiðanda umfram lífeyr-
isiðgjaldið og er hvatt til þessa 

sparnaðar með því að kveða á um 
að 4% framlag launamanns og 
2% framlag launagreiðanda séu 
undanþegin tekjuskatti. 

af 100 krónum heldur 
maður eftir 34 krónum
Dæmið er einfalt. Maður leysir út 
tilgreinda séreign. Fyrir hverjar 
hundrað krónur borgar hann 38 
krónur í tekjuskatt ef miðað er við 
miðþrep tekjuskatts. Njóti hann 
greiðslna frá TR sér hann á bak 
45 krónum í minni lífeyrisgreiðsl-

átt þú eða kannski ríkið 
séreignarsparnaðinn þinn?
Höfundur: Ólafur Ísleifsson

Lífeyristjóðir

L Í f e y r i r
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um frá stofnuninni. Sú skerðing 
er ekki skattlögð svo skatturinn 
lækkar um 38% af 45 krónum eða 
um 17 krónur. Samtals tekur ríkið 
66 krónur af hverjum 100 krónum 
sem hann á í tilgreindri séreign. 
Sú undankomuleið er veitt að sé 
tilgreinda eignin tekin út á aldurs-
bilinu 62 til 67 ára á tekjuskattur-
inn við en skerðingar ekki enda 
lífeyrisgreiðslur ekki hafnar.

séreign, já, en séreign hvers?
Taka má dæmi af manni sem nýt-
ur greiðslna úr TR. Leysi hann út 
100 þúsund krónur af tilgreindri 
séreign bætir hann hag sinn um 34 
þúsund krónur. Afgangurinn fer 
í tekjuskatt og skerðingu hjá TR. 
Séreign já, en séreign hvers? Sýn-

ist helst í ljósi þessara talna hægt 
að tala um séreign ríkissjóðs frekar 
en meints eiganda séreignarinnar.

Mikil iðn að skerða lífeyri tr
Stjórnvöld telja við hæfi að 
skerða tilgreinda séreign um 66 

krónur af hverjum 100 krónum ef 
einstaklingurinn nýtur greiðslna 
frá TR. Þetta eru sömu stjórnvöld 
sem ráða ekki við að tefla fram 
eðlilegri gjaldtöku fyrir aðgang 
að fiskimiðum landgrunnsins og 
ráða heldur ekki við að krefj-
ast eðlilegs gjalds fyrir afnot af 
svæðum í fjörðum landsins fyrir 
fiskeldi sem yrði að greiða auð fjár 
fyrir í heimalandi helstu eigenda 
í Noregi.

Þetta er það sem stjórnvöld ráða 
við: Að hirða séreignarsparnað 
af fólki sem hefur safnað til hans 
áratugum saman með vinnu í 
sveita síns andlitis. Þetta á við 
um tilgreindu séreignina en ekki 
séreignarsparnaðinn, nú viðbót-
arlífeyrinn. Haldið er fast við að 

L Í f e y r i r

vfs.is

ALVÖRU

VERKFÆRI
SÍÐAN 1997OG ÞJÓNUSTA

Talíur
Handverkfæri

Rafmagnsverkfæri
Lyftibúnaður og tjakkar

Efnavörur

Rafmagnsvörur og ljós
Skurðar og slípivörur

o.m.fl.
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skattleggja hann eins og hann 
væri launatekjur. Hann er eign 
en ekki launatekjur og stendur að 
mestu saman af ávöxtun sparnað-
ar yfir langan tíma.

Hvaða fólk fer annars verst út 
úr þessrari nýju skerðingarvídd? 
Svarið er fólkið með lægstu 
launin og lægsta lífeyrinn og á 
afkomu sína undir greiðslum 
frá TR. 

eignir skattlagðar 
sem launatekjur?
Rétt er að staldra við. Að ofan 
kemur fram að úttektir sér-
eignarsparnaðar eru skattlagðar 
eins og þær væru launatekjur. 
Þær eru það ekki. Eignir eru ekki 
tekjur, jafnvel þótt þær séu leystar 
út í smáum skömmtum. Eignir og 
tekjur eru skattlagðar með ólíkum 
hætti til samræmis við ólíkan 
uppruna og eðli. En ekki í þessu 
tilfelli. Hér eru eignir skattlagð-
ar sem þær væru launatekjur 
sem þær eru ekki. Gott væri ef í 
fjármálaráðuneytinu væri einhver 
fullorðinn sem gæti leiðbeint um 
svo sjálfsagða hluti að skattlagn-
ing eigna eins og þær væru tekjur 
stangast á við grundvallarsjónar-
mið um skattlagningu. Eitt sinn 
var sagt: Svona gera menn ekki. 

Spyrja má: En voru ekki fram-
lögin í séreignarsparnað tekjur 
sem ekki höfðu verið skattlagðar? 
Jú, hér ræðir um 4% af tekjum 
launamanns sem hvattur var til 
með skattafslætti til að stofna 
til sparnaðar. Ríkið hvetur til 
aðgerða með skattahvötum, t.d. 
með hvatningu til að kaupa 
hlutabréf. Ríkið hvetur fyrir-
tæki til að reisa málmbræðslur 
hér á landi með skatthvötum 
og sama gildir um skatthvata 
til kvikmyndamógúla sem vilja 
gera kvikmyndir og sjónvarps-

þáttaraðir í íslensku umhverfi. 
Slíkir skatthvatar stofna ekki til 
skattkröfu síðar meir. 

eru ekki takmörk fyrir hversu 
langt má ganga að eignum fólks?
Úr því að skerða má lífeyri TR 
vegna tilgreindrar séreignar 
vaknar spurning um hvaða eignir 
birtast næst í skerðingarfjólunni. 
Sumt fólk minnkar við sig í 
íbúðarhúsnæði. Vill ekki ríkið 
hirða lungann af söluandvirðinu 
eins og það ætlar að gera með til-
greinda séreign? Hvað með sölu á 
frímerkjasafni? Girt er fyrir að fólk 
eigi séreignarsparnað óskertan til 
að mæta óvæntum áföllum eða al-
mennt bæta hag sinn á efri árum.

Í hinum nýju lögum sem 
heimila ríkinu frjálsan aðgang 
að sparnaði fólks, að ekki sé 
sagt heimild til að láta greipar 
sópa, er ákvæði um að sér-
eignarsparnaður skuli eftirleiðis 
kallast viðbótarlífeyrissparnaður. 
Tilgangurinn með þessu ákvæði 
er augljóslega að réttlæta hugs-
anlega aðför að sparnaðinum af 
því hann sé lífeyrir, þ.e. tekjur 
en ekki séreign. Hvenær rennur 
upp sá dagur að nauðsynlegt 
verði talið í nafni samræmingar 
og annarra göfugra markmiða 

að fella séreignarsparnað sem 
tugþúsundir hafa safnað til undir 
skerðingar í lögum um almanna-
tryggingar? Og hirða þannig í rík-
issjóð í auknum mæli lögmætar 
eignir af fólki sem lagt hefur hart 
að sér við að afla þeirra.

Fyrirstaðan á Alþingi gagnvart 
nærgöngulli meðferð á eignum 
eldra fólks reyndist ekki mikil.

Verkalýðshreyfingin má 
ekki bregðast eldra fólki
Verkalýðshreyfingin getur ekki 
litið fram hjá hagsmunum eldra 
fólks sem eru fyrrum félagar í 
stéttarfélögum á vinnumarkaði 
og hafa greitt til þeirra. Hún gerði 
það með því að gera ekki þá kröfu 
í lífskjarasamningunum að þeir 
næðu til eldra fólks. Í komandi 
kjarasamningum verður að gera 
þá kröfu til verkalýðsforystunn-
ar að hún verji hagsmuni eldra 
fólks. Atvinnurekendur ættu 
sömuleiðis að slá skjaldborg um 
fyrrum starfsmenn sína. Eldra fólk 
á ekkert skjól í stjórnmálunum 
þrátt fyrir hugnæmar bréfaskriftir 
stjórnmálaforingja í aðdraganda 
kosninga. Verkin sýna merkin.

Höfundur er hagfræðingur og  

fv. alþingismaður. 

L Í f e y r i r
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PVC GLUGGAR  I  HURÐIR  I  RENNIHURÐIR  I  SVALAHURÐIR  I  SÓLSTOFUR  I SVALALOKARNIR

PGV
FRAMTÍÐARFORM EHF
P L A S T G L U G G A V E R K S M I Ð J A

SKIPHOLT 35, 105 REYKJAVÍK - SÝNINGARSALUR
ÆGISGATA 2A, 240 GRINDAVÍK - VERKSMIÐJA

510-9700 I WWW.PGV.IS

Fyrir íslenskt veðurfar

Fallegir gluggar

Næturopnun

Upplitast aldrei

Hvaða stærð sem er 

Mismunandi útlit

Margir litir

Meira öryggi

Meiri einangrun

Betri ending

Ryðfríar læsingar

10 ára ábyrgð á PVC 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Þ r aU t i r

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 leyst þessa ...

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

L
1

Ö
2

G
3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 7

4 6 3

2 5 9

8 4 5

6 2 7

1 2 4

2

5 9

5 9 7 3 1

1 8

2 4 5 7

3

4 7 3

2 7 5

9 1

4

4 9 5 8

5 8 2

Lykilkrossgáta

 ... hver er helmingurinn af tölunni 8?
Þessi er nokkuð snúin, 

sem vísbendingu má 
geta þess að það er 

ekki talan 4. 
Hvað getur það 

þá verið?8



Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Malbikunarstöðin Höfði

Nonni litli

Normx

Gröfutækni

Iðnsveinafélag Skagafjarðar

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

DS lausnir

BJ Vinnuvélar ehf

APA ehf

Háfell ehf

HEF Veitur ehf

Járnsmiðja Árna H Jónssonar

ÞK verktakar ehf

Möl og Sandur

Bílamálun Egilsstöðum ehf

Bergsteinar

Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf

Fiskmarkaður Þórshafnar

Kælitækni ehf

Landssamband lögreglumanna

Bíliðjan

Járnsmiðjan Óðins

KK Kranabíll ehf

Steinull hf

Svalþúfa ehf

Strendingur

Klettur

Bílasmiðurinn hf

Dýralæknirinn Breiðdalsvík

Fjarðarlagnir ehf

Héraðsprent ehf

Lagnalist ehf

Minilik Eþíópískt veitingahús

Túnþökuþjónustan ehf

Byko

DMM Lausnir ehf

Einingaverksmiðjan ehf

Skorri hf

Vísir, félag skipstjórnarmanna

Sjómannasamband Íslands

Vörðufell

Rubix

Stálsmiðjan Útrás

Stéttarfélagið Samstaða

Vaðlaheiðargöng

Veiðafæraþjónustan ehf

Múlaþing

Garðabær
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VINDHANI

ORGA
Á NÝ RIMILL NOT RAÐTALA

MATAR-
LÍMS

LEYFI
ALDIN

ÞREYTA

GÖMUL
VIÐUR-
EIGN

LEYFAST

UMSKRIFA

GRILLA

HRYGGUR
SÉÐ

SKÁSTOÐ

UMRÓT

ÁTT

HRATT

NUDDA
BÁGINDI ERTA

DRYKKUR

SPIK

SÆLGÆTI

ÞRÁ
FÉLAGI ÞRAUT ÆRSLA-

HLÁTUR

DASA

RÍKI Í 
S-AMERÍKU

BEYGUR

TÁKN
PEST

HÆRRA

PÍPA

ÓSKAR

HLJÓMUR
EINING

DÁLÍTIÐ
FÉFLETTA

VEIRA

SEFANDI

LENGJA

SKÁBRAUTKALL

VITUR

STEMNING

HRÓ

ALÞÝÐA

AGNAR-
ÖGN

FLAN

EINRÆKTA

SKIL

SNJÓ-
DRIFT

GLÖGGVUN TILBIÐJA
KISTA

SPLÆSTU

ÓLÍKAR

SKOLLANS

UPP-
SPRETTA

KANTUR

DREIFT

SJATNA
SÝN TALA

RÖÐ

HRYGNING

ÁRSVERK

STÍGANDI
Í RÖÐ

LÆRA

STAFUR

LAGFÆRIR

GERVIEFNI

ÞRÁ-
STAGAST STJAKA

MYRKVASTRADAR

1
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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 2022 er Guðlaugur Böðvarsson.

eiNUNgis féLagsMeNN geta seNt iNN LaUsNarorð

k r o s s g áta



VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna 

óskar landsmönnum gleðilegra jóla  

og farsældar á nýjuári

Gleðilega hátið

VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna

www.vm.is



Hreint ál úr íslenskri orku | nordural.is

Gleðilega hátíð!
Álið okkar hefur minnsta kolefnisspor í heimi.  
Við vöndum til innkaupa og meðferðar á öllu hráefni 
og notum hreina, íslensku raforku. Starfsfólkið 
okkar er vel þjálfað fagfólk og reksturinn sérlega 
stöðugur. Við erum þakklát fyrir þann heiður 
sem fyrirtækinu er sýndur með því að vera valið 
Umhverfisfyrirtæki ársins 2022.

Við óskum öllum gleðilegrar hátíðar.


