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Hættum að þykjast

Ný ríkisstjórn leit dagsins ljós um miðjan maí 
sl., eftir frekar skammvinnar fæðingarhríðir,
sem voru þó að margra mati mun lengri en 
formleg sængurlega gaf til kynna. Allt um það, 
meginmálið er að sterk meirihlutastjórn er 
komin til valda, stjórn sem heitir betri tíð með 
blómum í haga landsmönnum til handa. Engin 
leið er að halda því fram að markmiðssetning 
stjórnarinnar sé ný af nálinni í íslenskri pólitík, 
þ.e. að þar sé að finna einhver ný töfrabrögð til
hagsbóta fyrir landslýð, enda ekkert nýtt undir 
sólinni hvorki í pólitík né öðru.
Að mínu mati lofar menntakafli stjórnarsátt-
málans góðu, en þar kemur m.a. eftirfarandi
fram: 

„Fjölgað verður námsleiðum og áhersla aukin 
á valfrelsi nemenda og einstaklingsmiðað 
nám, meðal annars til að draga úr brottfalli 
nemenda á framhaldsskólaaldri. Efla skal
list- og verkmenntun á öllum skólastigum 
og auka náms- og starfsráðgjöf. Lögð verður 
áhersla á að skapa ný tækifæri til náms fyrir 
þá sem hafa eingöngu lokið grunnskólaprófi
og efla fullorðinsfræðslu innan skólakerfis og
á vinnumarkaði.“

Í yfirlýsingunni koma a.m.k. tveir markverðir
þættir fram, annars vegar að leggja eigi aukna 
áherslu á verknám í framtíðinni og hins 
vegar að skapa þeim aukin námstækifæri 
sem einungis hafa lokið grunnskólaprófi, en
ekki lokið starfsnámi af neinu tagi hvorki á 
framhalds- eða háskólastigi.
Hér er um stóran hóp að ræða, sem á árinu 
1991 var tæp 43% fólks á vinnumarkaði. Og 
enn, 14 árum síðar, árið 2005, nam þessi hópur 
rúmum 38% þeirra sem voru á vinnumarkaði 
það árið. Hafði aðeins minnkað um tæp 5 

prósentustig, eða um rúm 10%, á nefndu 
tímabili. Hér er um allt of hægfara þróun að 
ræða, sem er hæg vegna þess að þessum hópi 
hefur lítið verið sinnt á liðnum árum, þessum 
hópi sem af ýmsum ástæðum hefur fallið milli 
skips og bryggju í skólakerfinu.
Sumum var lítið sinnt vegna lesblindu, sem á 
árum áður var flokkuð sem vangeta til náms,
þótt hér væri einungis um það að ræða að við- 
komandi gátu hvorki lesið skrifaðan né prent-
aðan texta sér til gagns. Öll önnur hæfni til 
náms var í góðu lagi hjá þessum hópi, sem 
var einfaldlega afgreiddur af skólamönnum 
þess tíma sem heimskir og vanþroskaðir ein-
staklingar. Í framhaldinu voru margir hverjir 
sendir eitthvert, m.a. til Breiðuvíkur, þar sem 
meðferðin virðist hafa falist í aga gamla skólans, 
sem dýrkaði valdbeitingu í sínum fjölbreyttustu
myndum – trúði því að hún mundi leysa allan 
vanda þessara unglinga. Allir vita nú hver ár- 
angurinn varð.
Í yfirlýsingunni felst, verði henni fylgt, veruleg
breyting frá núverandi áherslum í mennta-
málum, sem eingöngu virðast beinast að há-
skólastiginu, þ.e. að fjölga háskólum og ein-
staklingum með háskólamenntun. Einu gildir 
hver menntunin er, allt virtist miða við að töl- 
fræðin staðfesti hátt hlutfall háskólamennt-
aðra; hvort þjóðin hefði einhver not fyrir þetta 
ágæta fólk var önnur saga. 
Því var það fyrir nokkrum árum sem einn 
hópur háskólamenntaðra reis upp í framhaldi 
af ákvörðun þáverandi ríkisstjórnar um að 
veita fjármuni til atvinnuskapandi aðgerða,
sem að þessu sinni var vegagerð. Hópurinn 
krafðist þess að ríkisstjórnin veitti fjármuni
til verkefna sem tengdust þeirra fagi þar sem 
ástandið í greininni væri bágt og engin teikn 
um betri tíð. Hættum að plata ungt fólk til 
náms án framtíðar.
Í dag er skortur á iðnaðarmönnum af öllu tagi. 
Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar verður ekki skilin
á annan veg en þann að nú verði hafist handa
um að hefja verknám til vegs og virðingar í
samfélagi okkar. Guð láti gott á vita.
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„Ég hef haft gaman  
af þessu“
Helgi Laxdal lítur yfir farinn veg eftir 40 

ára störf í þágu vélstjóra

Viðtal: Hjörtur Gíslason
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Helgi Laxdal lætur í sumar af störfum sem 

formaður Félags vélstjóra og málmtækni-

manna. Hann hefur verið í forystu fyrir vélstjóra 

á Íslandi í aldarfjórðung og tekið þátt í miklum 

breytingum á þeim tíma. Hann leiddi vélstjórn- 

armenn til áhrifa í kjaramálum og hags-

munamálum í sjávarútvegi. Hann hefur verið 

eindreginn stuðningsmaður kvótakerfisins frá

upphafi. Honum finnst hálf skrítið að vera

hættur að vinna, því á þessum 25 árum hafi

hann ekki elst um dag. En hann kvíðir því ekki. 

Segist líklega fá sér hest og hund og þykjast vera 

í göngum með tilheyrandi nesti. 

Byrjaði sem kokkur á sjó

Helgi er fæddur í Höfðahverfi í Suður-Þing-

eyjarsýslu 9. janúar 1941 og verður hann því 67 

ára í upphafi næsta árs. Helgi fór hefðbundna

leið sveitakrakka á þeim tíma. Hann var í skóla 

á Laugum í Reykjadal og á Laugarvatni. Svo lá 

leiðin út á sjó, en þar byrjaði hann sem kokkur, 

líklega árið 1959. 

„Ég hafði ætlað mér að fara til Grindavíkur á 

vertíð, en hafði þó meiri áhuga á því að verða 

bílstjóri í landi. Það æxlaðist hins vegar þannig 

að ég hitti skipstjórann á Verði ÞH á sveitaballi. 

Það hefur líklega verið annað eða þriðja skiptið 

sem ég smakkaði áfengi og í vímunni réði ég 

mig sem kokk á skipið. Ég hafði reyndar aldrei 

kokkað á ævinni og þegar ég vaknaði um 

morguninn var ég að velta því fyrir mér hvers 

konar vitleysu ég væri eiginlega búinn að þvæla 

mér út í. Ég skammaðist mín fyrir að gefast upp, 

svo ég lét mig hafa þetta og var þrjú ár kokkur 

til sjós, fyrst á Verði og svo á Áskeli, sem báðir 

voru í eigu útgerðarfélagsins Gjögurs. Síðan 

fór ég á vélstjóranámskeið vestur á Ísafjörð. 

Það var reyndar eins og svo margt annað í líf-

inu, hálfgerð tilviljun. Konan mín, Guðrún 

Jóhannsdóttir, fór vestur á húsmæðraskóla. 

Ég gat náttúrulega ekki án hennar verið og því 

fór ég vestur á námskeiðið. Síðan réði ég mig 

hjá Gjögri aftur og var þá á Oddgeiri fram á 

sumarið 1966. Þá voru þeir búnir að panta nýtt 

skip frá Noregi, Vörð. Ég hafði ekki réttindi 

á það og þess vegna fór ég í Vélskólann. Þar 

ætlaði ég aldrei að vera meira en einn vetur, en 

það endaði með því að ég kláraði skólann. Ég 

tók mér að vísu frí eitt ár vegna þess að þá átti 

ég þrjú börn og eiginkonu og þurfti að vinna 

fyrir fjölskyldunni. Því fór ég á sjó í eitt ár eftir 

annað stigið. 

Eftir það var ég lítið til sjós. Ég fór tvo túra á 
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kaupskipi, en gat ekki hugsað mér að vera þar. 

Síðan var ég á Hákoni, sem var í eigu Gjögurs. 

Ég hef aldrei verið hjá annarri útgerð. Þegar því 

lauk fór ég að vinna hjá Fiskifélaginu. Byrjaði 

þar 1973 og var þar til 1982, þegar ég byrjaði 

hjá Vélstjórafélaginu.“

 
Var aldrei sjómaður í eðli mínu

Sjómennskan hefur þá ekki átt við þig?

„Nei, ég var aldrei sjómaður í eðli mínu. Mér 

leið alltaf illa á sjó. Ég var hryllilega sjóveikur, 

var sjóveikur í einn til tvo daga eftir að farið 

var frá bryggju. Mér hreinlega leið illa. Það 

var hins vegar gaman að vera á nótaveiðum. 

Það er svona svipað og að vera á laxveiðum. 

Það er sami spenningurinn. Ég var á trolli tvö 

sumur, það fannst mér leiðinlegt. Það var svona 

eins og að slóðadraga túnið. Þar var enginn 

spenningur. Ég var hjá Fiskifélaginu í níu ár 

og vann þar með tveimur verkfræðingum, 

Akureyringnum Emil Ragnarssyni og Auð-

unni Ágústsyni, og af þessum mönnum lærði 

ég mjög mikið. En ég var kominn í stjórn hjá 

Vélstjórafélaginu þegar ég var í skólanum 

1966, var orðinn varaformaður. Í september 

1982 veiktist formaður Vélstjórafélagsins, 

Ingólfur Ingólfsson. Því tók ég við forystu fél-

agsins, en það var svo illa stætt fjárhagslega 

að það gat ekki haldið tveimur mönnum á 

launum. Ingólfur var á veikindalaunum í eitt 

ár. Ég var því á hlaupum milli Fiskifélagsins og 

Vélstjórafélagsins, en byrjaði svo í fullri vinnu 

hjá Vélstjórafélaginu síðari hluta árs 1983.“

Hafðir þú þá svona mikinn áhuga á félags-

málum?

“Já, og nei. Það var svona í upphafi þannig að

mér var meira ýtt inn í þetta, heldur en að ég 

væri með brennandi áhuga. En ég hef þó alltaf 

haft svolítið gaman af þessu. Það voru geysileg 

viðbrigði að byrja hjá Vélstjórafélaginu. Ég 

þurfti að sjá um aðalfund fyrsta haustið og búa 

til ársskýrslu og ýmislegt fleira. Ég er því búinn

að vera formaður frá árinu 1982 eða í 25 ár, þó 

ég hafi ekki sinnt formennskunni í fullu starfi

í fyrstunni.“ 

Verðlagsráð og verðbólga

Það hlýtur að hafa breyst mikið á þessum 25 

árum. Í hverju fólst starfið aðallega í upphafi?

„Þegar ég byrjaði hér, vorum við þrjú í starfi.

Þetta var náttúrulega eins og í dag, fundavesen 

og nefndadót. Það hefur ekki verið mikil 

breyting á því. Félagið var illa stætt fyrstu 

árin. Félagsgjöld höfðu til dæmis ekki verið 

innheimt nógu vel svo fyrst var að koma rekstri 

félagsins í eðlilegt horf. Þetta fór svo fljótlega

að ganga mjög vel. Reyndar var verðbólga í 

tugum prósenta á þessum fyrstu árum. Þá var 

kannski verið að gera samninga jafnvel á sex 

mánaða fresti.

Þá var Verðlagsráð sjávarútvegsins líka við 

lýði og mikið að gerast í kringum það. Mér 

fannst alltaf mjög sérkennilegt þegar menn 

í Verðlagsráði sömdu kannski um 20 til 30%

hækkun á fiskverði og síðan tilkynnti ríkis-

stjórnin í kjölfarið um gengisfellingu einum 

til tveimur dögum seinna að þá urðu allir svo 

hissa. Ég er nefnilega alveg sannfærður um það 

að gengisfellingin var hluti af samkomulaginu 

um fiskverðið. Það sáu allir að fiskvinnslan gat

ekki tekið á sig 20 til 30% hækkun á útgjöldum 

án þess að fá eitthvað í staðinn. Í raun voru 

menn alltaf á sama staðnum, en alltaf var sami 

hringurinn farinn. Og eftir þessa fundi var 

alltaf talað við forystumenn hagsmunasamtaka 

sjómanna og þeir voru alltaf jafn andskoti hissa 

á þessari vitlausu ríkisstjórn, að hún skyldi 

vera að fella gengið. Þetta var svona eins konar 

skollaleikur. 

Fyrri hluta starfs míns hér voru þessi fisk-

verðsmál geysilega mikilvæg, en svo kom að 

því að Verðlagsráðið gaf fiskverðið frjálst.

Ég man alveg eftir því að þá sátu þeir saman 

í verðlagsráðinu Óskar Vigfússon og Guðjón 

Arnar Kristjánsson og voru alveg yfir sig hrifnir

af þessu, fannst þetta vera með meiri afrekum 

þeirra að koma þessu í gegn. En þeir áttuðu 
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sig ekki á því að á eftir hafði útgerðin alfarið 

valdið í sínum höndum. Þá sáu menn það að 

þó þeir vildu leita réttar síns, höfðu menn ekki 

heimild til verkfalls, þar sem samningar voru 

bundnir. Þó voru einstaka áhafnir að stoppa, 

kannski upp í 10 til 12 daga, en það gekk ekki 

neitt. Allir í viðkomandi plássi hötuðu þessa 

menn sem voru að taka af þeim vinnuna með 

því að neita að fara á sjó. Það var ekki lagaleg 

heimild fyrir þessum aðgerðum og út úr þessu 

kom nákvæmlega ekki neitt. Það var fyrst og 

fremst hagur LÍÚ að hafa þetta frjálst. Þá gátu 

þeir ráðið þessu alfarið. Þetta fór því í algjöra 

djöfulsins vitleysu. Ég sagði alltaf við þá Óskar 

og Guðjón að þetta þýddi ekki neitt nema 

að búinn yrði til einhver annar farvegur. Það 

yrði að vera einhver formlegur farvegur fyrir 

fiskverðsákvarðanir.“

LÍÚ bað um verðlagsráð

„Af þessu tilefni er kannski ekki vitlaust að 

rifja það upp hvernig Verðlagsráðið varð til. 

Ég held að það hafi verið um 1960, en þá var

staðan þannig að útgerðin átti ekki vinnslu, eða 

öfugt. Þá átti alltaf að ákvarða verðið í upphafi

vertíðar. Það dróst hins vegar og svo gerðist 

kannski ekki neitt alla vetrarvertíðina. Þá var 

það samþykkt hjá LÍÚ að óska eftir því að 

komið yrði á einhvers konar verðlagsráði. Það 

var því að frumkvæði útgerðarmanna sem 

þetta apparat var sett á laggirnar. Það kom ekki 

frá sjómönnum. Þegar Verðlagsráðið fór svo að 

ákveða verð, sem var greinilega mjög óhagstætt 

útgerðunum, fóru þær að verka fisk. Þær sáu þá

að hægt var að ná sér í pening í gegnum verk-

unina. Þá var ekki til sá pungur á Íslandi sem 

ekki var með verkun líka. Í Grindavík verkuðu 

þá allir útgerðarmenn saltfisk í bílskúrnum.

Það er því rangt að Verlagsráðið hafi veri tekið

upp fyrir sjómenn eins og margir hafa haldið 

fram. 

Verðlagsráðið var svo lagt niður í kjölfar þess 

að fiskverðið var gefið frjálst. En í kjölfar þess

var ákveðið að stofna sérstaka nefnd, sem 

vísa mátti til deilum um fiskverð. Hún átti þá

að taka tillit til verðmyndunar á fiski innan

ákveðins svæðis. Það var gjörsamlega vonlaust 

kompaní. Það átti að taka tillit til ráðstöfunar 

fisksins, í hvaða vinnslu hann færi. Í mínum

huga átti það þá við hvort fiskurinn færi til

dæmis í söltun eða frystingu. LÍÚ tókst að 

beina því í þann farveg að aðeins yrði miðað 

við hvort fiskur færi í beina sölu eða á markað.

Þetta fór því allt út um læri og maga.

Það er því í raun og veru ekki fyrr en í samn-

ingunum 2001 sem eitthvert form komst á 

fiskverðið. Þá var stofnuð úrskurðarnefnd út-

vegsmanna og sjómanna, sem hefur séð um að 

ákveða lágmarksverð á fiski í beinni sölu, og

sem tekur mið af markaðsverði eftir ákveðnum 

leiðum. Það hefur gengið ágætlega, en hins 

vegar er alltof mikill munur á mörkuðunum og 

beinu sölunni í dag. Í þorskinum er munurinn 

langleiðina í 80%, sem er allt of mikið. Ég sé 

ekki fyrir mér hvernig ná á kjarasamningi í 

vor með þennan mikla verðmun án þess að 

geta skýrt hann með einhverjum haldbærum 

rökum. Til dæmis að það sé miklu betri fiskur

á mörkuðunum eða eitthvað í þá áttina. 

Fiskmarkaðarnir voru að komast á laggirnar 

á þessum tíma, en þeir hafa aldrei náð neinni 

fótfestu. Megnið af útgerðunum eru í eigu 

vinnslunnar eða öfugt. Ef fyrirtæki á kost á 

því að fá hráefni til vinnslu á verði sem er 60% 

af markaðsverði, þá kaupir vinnslan auðvitað 

fiskinn beint af skipinu á lægra verðinu. Þá

gildir að útgerð og vinnsla séu á sömu hendi. 

Þess vegna minnkar það hlutfallslega sem fer í 

gegnum markaðina. Það má segja að það eina 

af fiski sem fer í gegnum markaðina sé það sem

einstaklingar eru að kaupa og selja erlendis. 

Það eru örfáar vinnslur sem vinna beint úr fiski

sem keyptur er á mörkuðunum.“

Alltaf verið hlynntur kvótakerfinu

Kvótakerfið var samþykkt á Fiskiþingi árið

1983. Þú ert væntanlega sáttur við það?

„Ég hef alltaf verið hlynntur kvótakerfinu.

Þegar þetta var samþykkt 1983 var búinn til 

Myndir frá ferlinum
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þriggja manna starfshópur til þess að fara yfir

kvótasetningu allra skipa og báta með tilliti til 

undantekninga vegna bilana, frátafa og fleiri

þátta. Ég var í þessum hópi ásamt Kristjáni 

Ragnarssyni og Stefáni Þórarinssyni. Þeir Ósk- 

ar og Guðjón báðu mig um að vera í þessari 

nefnd. Það var óhemju vinna í þessu og við 

vorum að þessu flest kvöld og alla laugardaga.

Þá kynntist ég Halldóri Ásgrímssyni, þáverandi 

sjávarútvegsráðherra, vel. Við áttum að segja 

má fundi með honum á hverjum degi, því 

það var svo margt sem þurfti að taka afstöðu 

til. Allt gekk þetta upp hjá okkur og við erum 

svolítið montnir af því nefndarfélagarnir að 

við skyldum ekki fá á okkur einhver kærumál, 

því þarna vorum við að fara með alveg óhemju 

mikla hagsmuni. Ég man eftir því að það komu 

þarna stundum karlar sem reru á litlum bátum 

og sögðu að útkoma þeirra væri ekki rétt. Það 

væri ekki allur afli þeirra skráður. Það hefði

farið svo mikið í fiskbúðirnar. Þá sagði Kristján

alltaf við þá: „Strákar mínir. Þetta er ekkert 

mál. Við förum bara í skattskýrslurnar ykkar 

og finnum þetta þar.“ Þá voru þeir snöggir að

kveðja.“

Skipstjórakvótinn réttlætismál

„Ég man vel eftir því þegar ákveðin var reglan 

um það að þegar skipstjóri og meirihluti á-

hafnar flyttu sig, af skipi með mikla veiði-

reynslu yfir á skip sem hafði litla sem enga

reynslu, skyldu þeir njóta reynslu sinnar. Þar 

má nefna kvótann sem Akureyrin fékk, þegar 

Steini Villa og hans menn fóru af Kaldbaki 

yfir á Akureyrina. Sá sem bjó til þessa reglu

heitir Jón Sigurðsson, fyrrverandi bankastjóri 

Norræna fjárfestingabankans. Mér er það mjög 

minnisstætt, þegar við sátum uppi í gamla 

sjávarútvegsráðuneytinu, þegar hann var að 

festa þetta á blað. Það voru sex skip sem nutu 

þessarar reglu. Þetta var svo hrópandi óréttlæti 

sem blasti við þessum mönnum sem voru 

nýbúnir að fara af góðum skipum með mikla 

reynslu yfir á skip sem litla aflareynslu höfðu.

Það var ekki hægt annað en að leysa þau mál. 

Þetta hefur alla tíð vakið mikið umtal, talað um 

gjafakvóta og svo framvegis, en það var algjört 

réttlætismál fyrir þessa sjómenn að lagfæra 

þetta. Þetta átti til dæmis við um Friðrik Sig-

urðsson ÁR og Snorra Sturluson RE líka.“

Það veit enginn hvað mikið af fiski er

í sjónum

„Það er líka annað sem mér hefur alltaf fund-
ist skrítið í sambandi við kvótakerfið, þegar
pólitíkusarnir eru að segja að það virki ekki. 
Þeir taka þá dæmi um það að ekki hafi tekist
að byggja þorskstofninn upp. Það hefur ein-
faldlega ekkert með kvótakerfið að gera.
Kvótakerfið var fyrst og fremst sett upp til að
tryggja að það væri haldið við sett mörk um 
heildarafla. Það gekk eftir í aflamarkskerfinu en
ekki í sóknarmarkinu og í smábátakerfinu og

VM           10



VM          

því var veitt of mikið. Það er ekki hægt að kenna 
kvótakerfinu um það. Það eitt og sér ákveður
ekki heildarafla, heldur skiptingu hans milli
skipa. Hafi verið veitt of mikið er engum um
það að kenna öðrum en stjórnmálamönnum 
og fiskifræðingum, sem hafa þá verið að vaða
einhvern reyk. Það veit enginn hvað mikið er 
af fiski í sjónum.“

Engin önnur leið fær

Var ekki líka annað markmið með kvótakerfinu,

að færa veiðigetuna að afrakstursgetu fiski-

stofnanna?

„Jú, og það hefur tekist. Það var í raun ekki

önnur leið fær en að heimila framsal afla-

heimilda, þannig að útgerðin sjálf sæi um nauð-

synlega fækkun fiskiskipa á eigin kostnað í stað

þess að ríkið færi að greiða útgerðarmönnum 

fyrir úreldingu. Þetta hefur leitt til mikillar 

hagræðingar og aukið tekjur útgerðarinnar fyrir 

vikið. Það má taka dæmi um síldveiðarnar á 

sínum tíma. Þá var ákveðinn einhver heildarafli

og veiðunum stýrt þannig að allir, sem höfðu 

einhverja veiðireynslu, fengu sinn skammt, 

fasta tonnatölu, sem ekki mátti flytja milli

skipa, ekki einu sinni innan sömu útgerðar. 

Þá voru riggaðir upp alls konar reiðuleysis 

bátar, og síðan var nótin og mannskapurinn 

færður frá einum báti til annars í stað þess 

að heimila millifærslu. Fyrir vikið voru alltof 

mörg síldveiðiskip að taka of lítinn afla til að

dæmið gæti gengið upp. Það getur varla hafa 

talist skynsamleg leið.

Það er líka talað um það að það sé verið að selja 

kvótann úr byggðarlögum og svipta þannig fólk 

á staðnum atvinnu sinni. En hvernig var þetta 

fyrir tíma kvótakerfisins, þegar hugsanlega

fórst skip eða útgerðarmaður fór á hausinn eða 

flutti sig. Það kom þá ekkert í staðinn og það

fékkst ekkert annað skip til að landa í staðinn, 

því vinnslan og útgerðin voru á sömu hendi. 

Það er því engin ný saga að einhver pláss hafi

misst möguleika af því að þau fái ekki fisk.

Þetta er aldagömul saga.“

Verðmætin felast í veiðiréttinum

Hvað finnst þér um hátt verð á aflaheimildum

og aflahlutdeild?

„Verðið er vissulega hátt. Það er markaðurinn 

sem ræður því. Menn verða að gera sér grein 

fyrir því að þegar veiðirétturinn er skammtaður 

og færður á skipin myndast ákveðin verðmæti 

í veiðiréttinum. Þá færast verðmæti skipsins 

yfir á veiðiréttinn, skipin eru orðin verðlítil

eða verðlaus. Það er eins og með hótel án gesta.

Það er einskis virði frekar en skip án aflaheim-

ilda. Mér finnst ekkert athugavert við að ein-

staklingur, sem hefur staðið í útgerð allt sitt líf, 

geti hætt og fengið fjármuni til að ljúka ævinni 

með reisn. Ég hef alltaf verið hlynntur leigu 

aflaheimilda innan ársins. Mér er alveg sama

hve útgerðarmenn selja kvótann oft sín á milli 

ef karlarnir fá sinn umsamda hlut.

Gallinn er sá að það hefur ekki gerst. Menn 

eru að leigja veiðirétt í þorski kannski á 180 

krónur í dag. Það liggur alveg fyrir að maður 

sem leigir þorsk á þessu verði, getur ekki gert 

út á leiguna eina sér. Auðvitað geta menn keypt 

veiðirétt upp á 180 til 200 krónur í þorski til 

þess að tegundasamsetning verði eðlileg, en 

það er aldrei hægt að gera út á þetta. Maður 

sem er að kaupa þorskveiðiheimildir á kannski 

200 krónur, ætlar sér ekki að gera upp við sitt 

fólk samkvæmt kjarasamningum. Þess vegna 

var það mín skoðun, þegar við vorum að 

endurskoða þessi mál að frumkvæði Einars K. 

Guðfinnssonar, að finna þyrfti leiðir til að koma

í veg fyrir þetta óréttlæti; hafa það þannig að 

þegar maður keypti veiðirétt, yrði hann að gera 

grein fyrir því á hvaða verði hann keypti réttinn 

og hvernig hann ætlaði að fara að því að gera út 

á hann. Þannig hefðum við komist fyrir þessa 

vitleysu. Því miður fékkst engin niðurstaða.

Það sem er verst í þessu öllu saman eru þessir 

kvótalausu bátar sem eru að riðla hér öllum 

kjarasamningum og gera illa upp við fólk. Þeir 

kaupa heimildirnar af stóru félögunum. Þetta 

er alfarið á vegum LÍÚ. Þeir gætu auðveldlega 

ráðið við þetta, ef þeir vildu það. Þeir gætu neitað 

að selja heimildirnar til kvótalítilla báta. Það er 

ákveðinn hópur báta sem á engan kvóta og getur 

ekki gert út með löglegum hætti á leigukvóta. 

Með því að leigja þeim kvóta er bara verið að 

koma þessum karlaræflum í þrot. Þarna er líka

annað gat í kerfinu. Smábátarnir virðast vera

undanþegnir öllum kjarasamningum og jafnvel 
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ákvæðum um lágmarksverð. Við höfum reynt 

mikið, en án árangurs, að koma yfir þá þeim

samningum sem gilda fyrir aðra bátaflokka.

Ég held þó, ef í hart færi, að þá sé ákvæði í 

lögunum um stéttarfélög og vinnudeilur, þar 

sem skýrt er tekið fram að greiða verði þau 

lágmarkslaun sem eru í greininni. Það væri því 

hægt að pína þá til að gera upp í samræmi við 

bátakjarasamningana.“

Það var rétt gefið í upphafi

„Staðreyndin er sú að ég er sáttur við kvóta-

kerfið. Það var í upphafi eins rétt gefið og hægt

var. Við reyndum allir eins og við gátum að 

gæta fyllstu sanngirni og ég veit ekki til þess að 

reynt hafi verið að hygla einum eða neinum.

Þetta var gert eins rétt og hægt var og eftir 

þeim leikreglum sem settar voru. Mér finnst

það reyndar nánast kraftaverk að við skyldum 

komast í gegnum þetta, miðað við það hrikalega 

moldviðri sem þyrlað var upp í kringum þetta, 

án þess að fá á okkur kærur. Auðvitað eru öll 

skömmtunarkerfi slæm, en ég held að þetta

kerfi sé það skásta sem vitað er um í dag. Ég

ætla ekki að fullyrða að betra kerfi geti ekki

fundist í framtíðinni, en það hefur ekki gerst 

enn. Ég hef verið mjög víða á fundum erlendis 

um fiskveiðistjórnun og tengd mál. Mér finnst,

þegar við erum búnir að hlusta á vandamál 

annarra, að hér séu hreinlega engin vandamál. 

Sums staðar er ofveiði og veiðiþjófar og alls 

konar óáran. Við erum alls ekki illa sett, enda 

eru aðrar þjóðir að taka upp okkar kerfi.“

Mismunandi hagsmunir

Áður réðst afkoma sjómanna af ákvörðunum 

um fiskverð innan Verðlagsráðs sjávarútvegs-

ins. Nú er það úr sögunni og fiskverð frjálst 

og ákveðið lágmarksverð með virkri markaðs-

tengingu í gildi. Um hvað snúast beinir kjara-

samningar nú?

„Þeir snúast um fjölmargt. Til dæmis hversu 

hátt hlutfall úr heildaraflaverðmæti áhöfnin

eigi að hafa. Það eru hafnarfrí, orlof og fjöl-

margir aðrir hlutir. Sjómennskan er svo fjöl-

breytt og hagsmunirnir svo mismunandi. Við 

erum með samninga fyrir farmenn annars 

vegar og fiskimenn hins vegar og við gerum

18 kjarasamninga í hvert sinn. Vinnan er fyrst 

og fremst í kringum samninga fiskimanna.

Atvinnugreinin er mjög breytileg og stöðugt 

að koma fram nýjungar í útgerðinni. Það hefur 

alltaf verið heimilt að fækka undirmönnum 

um borð í fiskiskipunum, en það sem fór til

áhafnarinnar minnkaði ekkert þó í henni 

fækkaði. Það reyndar jókst við fækkun vegna 

þess að þá hækkuðu aukahlutirnir. Sé tekið 

dæmi um að 10 karlar séu um borð og 30% 

eigi að fara til skipta, þá eru það 3% á mann. Þá 

þýddi það að skipstjórinn fengi 6%, því hann 

er á tvöföldum hlut, sem greiddur er beint af 

útgerðinni. Væri körlunum fækkað niður í 

fimm þá væru þetta 6% á mann og þá fengi

skipstjórinn önnur 6% til viðbótar. Þannig 

gerðist þetta með alla aukahluti og kostnaður 

útgerðarinnar óx við fækkun í áhöfn. Þetta 

gekk auðvitað ekki upp og við sömdum um 

það árið 2001 að breyta þessu, þannig að gæti 

útgerðin sýnt fram á að fækka mætti störfum, 

með einhverjum viðbótar tækjabúnaði, þá fór

helmingur ávinningsins til útgerðar og helm-

ingur til áhafnar.

Síðan opnaði útgerðin þetta í síðustu samn-

ingum við FFSÍ og SSÍ, þannig að hún gæti 

bara ráðið fjölda í áhöfn hverju sinni. Það 

hefur svo leitt til þess að nú eru víða ansi 

fáir í áhöfn. Menn hafa kvartað mjög mikið 

undan því. Þegar þetta er orðið þannig að 

bæði áhöfnin og útgerðin hafa hag af því að 

fækka, þá er það gert. Þá er kannski um unga 

og hrausta menn að ræða sem treysta sér til 

að leggja meira á sig, en á móti kemur að um 

borð eru kannski líka eldri menn, sem eru 

ekki eins frískir. Þeir einfaldlega gefast upp. 

Ég held að þetta sé slæm þróun. Það verður að 

setja einhver skynsamleg mörk í þessu. Álagið 

eykst í raun ekki nema á þeim sem eru á dekki 

og í vél. Álagið á skipstjóranum eykst ekkert 

við fækkun undirmanna og kokkurinn þarf 

einfaldlega bara að elda ofan í færri karla.“

Ef þú hefðir komið út í tígli

Það hefur gengið illa hjá sjómönnum og útvegs-

mönnum að ná saman um kjarasamninga og 
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fyrir vikið hafa þeir fengið á sig lög, sem enginn 

er ánægður með. Hver er skýringin á því?

„Ég tel alls ekki að forystumenn hagsmuna-

samtaka í sjávarútvegi eigi sök á því að á tímabili 

náðust ekki samningar. Í samningunum 2001 

ætlaði forysta LÍÚ að ná því fram að ábatinn 

af fækkun í áhöfn skiptist milli útgerðar og 

sjómanna. Við vorum komnir í tveggja mánaða 

verkfall og þá var sáttasemjari að búa til tillögu, 

sem átti að fara að senda út. Við vildum heldur 

klára þetta sjálfir en að fá eitthvað frá honum,

sem allar líkur bentu til að hefði verið hafnað 

og hugsanlega hefði síðan farið niður í Alþingi 

og endað í lögum, sem enginn kærði sig um. 

Við vissum hverju við vorum að taka á og 

töldum okkur betur til þess fallna að leysa 

okkar eigin kjaradeilu en Alþingi. Það fylgir því 

auðvitað mikil ábyrgð að fara í verkfall, kannski 

til margra vikna, en stundum er engin önnur 

leið fær. Ég man líka eftir því að einhvern tíma 

vorum við búnir að boða verkfall og það var að 

skella á á miðnætti. Við vorum að spila bridds 

hjá sáttasemjara. Mig minnir að ég hafi verið

að spila og hafi tapað spilinu. Þá fór einhver að

segja að við hefðum ekkert getað gert við þessu 

og átti þá við verkfallið. Þá var ég með hugann 

við spilamennskuna og sagði: „Jú, víst. Ef þú 

hefðir komið út í tígli.“

Ég held nú að samskipti útgerðar og sjómanna 

eigi að geta batnað. Mér finnst þó að viðhorf

LÍÚ til menntunar sjómanna hafi verið býsna

skrítið á liðnum árum. Í dag geta flestir fundið

sér nám við hæfi. Þeim fækkar því ört sem

ætla að vera hásetar allt sitt líf. Þegar ég var 

að byrja til sjós hefði sá maður, sem komist 

hefði í skipsrúm hjá Eggerti Gíslasyni eða 

Binna í Gröf, verið að vinna stóra vinninginn 

í þá daga. Afkoma þeirra hefði verið tryggð til 

æviloka. Þetta er bara búið og það ætlar sér 

enginn í dag að vera háseti alla sína starfsævi. 

Þess vegna skiptir svo miklu máli allt nám í 

sjávarútvegi, hvort sem það er vélstjórnarnám 

eða skipstjórnarnám, sé víðtækt og fjölbreytt, 

þannig að maðurinn sem fer í þetta nám viti 

að hann á kost á því að fara í aðra vinnu. Hann 

sé ekki bara að mennta sig fyrir þröngt svið; 

og hætti hann þar eigi hann engan kost á góðri 

vinnu. Ef ég væri útgerðarmaður myndi ég ekki 

hafa áhyggjur af neinu öðru í dag en að geta 

ekki mannað flotann. Ég held að það sé mjög

stutt í það. Þeir þurfa nú þegar að viðurkenna 

að það að vera háseti á skipi kostar þekkingu 

og það þarf að búa til menntun fyrir þá sem 

menn geta verið stoltir af. Að vera háseti á skipi 

er ábyrgðarstarf og ekki fyrir þá sem koma 

bara af götunni. Slíkt starf kostar þjálfun og 

hana verður að veita. Annars fást menn ekkert 

á skipin.“

Þetta er bara vinnan

Hvernig eru samskipti milli manna, þegar þeir 

eru búnir að standa í kjaradeilum og öðrum 

átökum árum, jafnvel áratugum saman. Verða 

menn óvinir eða vinir?

„Sem dæmi um þessi samskipti get ég sagt að 

ég og Jónas Haraldsson, fyrrverandi lögfræð-

Mynd:
Helgi með Valgerði Sverrisdóttur viðskipta- og iðnaðarráðherra á 
Vélstjóraþingi árið 2003 
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ingur LÍÚ og stórvinur minn, sátum saman í 

mönnunarnefnd og undanþágunefnd í 15 ár 

eða svo. Við rifumst þar meira en nokkrir 

aðrir menn, það hvein í okkur. Oft þegar við 

vorum svo að labba út hnippti hann í mig og 

sagði: „Blessaður maður, þetta er bara vinnan.“ 

Menn eru einfaldlega fulltrúar tveggja ólíkra 

aðila, með sitt hvort sjónarmiðið og hagsmuni. 

Menn halda eðlilega sínum sjónarmiðum fram 

og svo er það bara búið. Ég tel ekki að ég hafi

átt í illdeilum við nokkra menn. Mér gengur 

reyndar misvel að eiga samskipti við fólk. Mér 

leiðist fólk sem er margfalt í roðinu og ekkert 

að marka það sem það segir. Lífið er bara svona.

Maður verður að tala við það líka.“

Góður rekstur

Það hefur ýmislegt gerst á þessum tíma í fél-

agsmálunum. Hvað er það helsta?

„Fljótlega fór reksturinn að ganga mjög vel hjá 

okkur. Við höfum verið að skila tekjuafgangi 

á hverju ári og áttum fyrir sameininguna við

Félag járniðnaðarmanna rúmlega 600 millj-

ónir í sjóði auk fasteigna. Við vorum í Far-

manna- og fiskimannasambandinu, en það er

einhvern veginn þannig með þessa blessaða 

skipstjórnarmenn, að ég held að þeir hafi fæðst

með þá trú að þeir einir geti stjórnað. Þeir séu 

þannig betur af guði gerðir, það geti engir aðrir 

verið í forsvari nema þeir. Við vorum þarna 

með rúmlega 40% af sambandinu og í þessi 

rúmlega 50 ár höfðum við átt forsetann tvisvar, 

samtals í fjögur ár. Við borguðum hellings pen-

ing í þetta og vorum í mörgum nefndum á 

vegum sambandsins, sem var bara eðlilegt, en 

komumst ekkert lengra. Ég sá því engan tilgang 

með að vera í þessu og því fórum við út 1991. 

Það var mjög erfitt sumar og innan stjórnar

FFSÍ voru okkar menn ekkert sammála. Þar var 

einn maður, sem var alltaf á móti því að fara út. 

Ég kveið því mjög ef tillagan um útgöngu hefði 

verið felld og ég hefði þurft að labba þarna 

aftur inn. Það hefðu verið þung spor. Þannig 

fór nú ekki því útgangan var svo samþykkt með 

ríflega 90% atkvæða og fór því mjög vel. Ég tel

að okkur hafi vegnað mun betur einum.

Vélastjórafélögin voru upphaflega þrjú,en 1984

skrifaði ég fyrsta bréfið, þar sem ég lagði til

sameiningu þeirra. Þau sameinuðust formlega 

árið 1999 svo þetta tók 15 ár. Alltaf var það þessi 

hræðsla um að það væru peningar að fara og 

þarfirnar væru svo misjafnar eftir landsvæðum.

Það var bara kjaftæði, því þarfirnar eru alltaf

þær sömu. Ég veit ekki um einn einasta aðila, 

sem hefur verið óánægður með sameininguna. 

Næsta skrefið var sameiningin við Félag járn-

iðnaðarmanna. Á aðalfundinum 2005 var 

þessi sameining í umræðunni hjá okkur. Við 

létum fara fram óformlega skoðanakönnun, 

sem sýndi að aðeins 18% fundarmanna voru 

sammála sameiningu. Þetta endaði svo í 54% 

og sameiningu árið 2006.

Ég hef þá bjargföstu skoðun að þetta hafi verið

rétt ákvörðun. Þetta eru í mörgum tilfellum 

menn sem vinna á sömu vinnustöðum. Við 

sjáum að við erum nú með miklu breiðari 

tekjugrunn, en starfsemin þarf lítið að aukast. 

Við eigum því að geta komist af með átta 

manna starfslið í stað 10 eins og var samtals hjá 

báðum félögunum, en það er tveimur fleira en

var hjá Vélstjórafélaginu. Bara sem staðfestingu 

á þessu þá lækkuðum við félagsgjöld á síðasta 

aðalfundi um 20%. Það er staðföst skoðun mín 
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að þessi litlu stéttarfélög verði að sameinast til að 

styrkja reksturinn og starfsemina. Stéttarfélag 

lýtur ekkert öðrum lögmálum en hvert annað 

fyrirtæki. Þetta er bara rekstur. Félagsmenn 

greiða félagsgjöld og fá einhverja þjónustu í 

staðinn og vilja fá sem besta þjónustu fyrir 

sem minnstan pening. Alveg eins og þegar við 

förum að kaupa í matinn. Við förum þangað 

sem við fáum bestu matvöruna fyrir minnsta 

peninginn. Þetta eru nákvæmlega sömu lög-

málin.“

Hvet fólk til náms í vélfræði

Hvernig er staða þeirra sem hafa vélstjórnar-

menntun í dag? Er hún góð?

„Vinnumarkaðsflóran er orðin svo breið. Hún

er orðin svo gjörbreytt. Í dag er ekkert nám 

viðurkennt nema það sé á háskólastigi. Maður 

heyrir þingmennina okkar aldrei tala um eitt-

hvert annað nám en á háskólastigi. Það var 

meðal annars í fréttum um daginn að forstjóri 

Alcoa á Reyðarfirði lýsti því yfir að það gengi

mjög vel að ráða fólk til fyrirtækisins, alla nema 

iðnaðarmenn. Þá gengi illa að fá. Ég hef aldrei 

heyrt að þingmenn hafi einhverjar áhyggjur

vegna þessa. Þeir hafa bara áhyggjur af því að 

geta ekki útskrifað fólk úr háskólum og þá 

virðist engu máli skipta hvers konar menntun 

er um að ræða. 

Ég held að vélstjórnarnámið í dag sé gott og 

þeir sem því ljúka eigi góða og fjölbreytta at-

vinnumöguleika. Ég get því með góðri sam- 

visku hvatt fólk til að fara í slíkt nám. Vél-

fræðingurinn á mikla möguleika sem einhvers 

konar millistjórnandi, eins og tæknifræðing-

arnir áttu að vera á sínum tíma. Ég tel að vél-

fræðingar eigi að geta náð þessum störfum. 

Hvað sjóinn varðar er skipunum alltaf að 

fækka, en þau verða að vísu stærri. Vélstjórum 

um borð fækkar líka, þannig að þar verður ekki 

um aukin atvinnutækifæri að ræða. Aukningin 

verður í landi.“

Stolt og vonbrigði

Af hverju ertu stoltastur á formannsferli þín-
um?

„Ég er stoltur af mörgu. Ég er stoltur af afstöðu 
okkar til kvótakerfisins. Ég er sannfærður um
það að hefðum við lagst gegn því á sínum tíma, 
hefði það ekki fengið brautargengi þá. Staðan 
var þannig að Farmannasambandið var alfarið 
á móti því, en Sjómannasambandið var hikandi. 
Við tókum strax eindregna afstöðu með því. 
Hefðum við verið á móti hefði Sjómannasam-
bandið sennilega verið það líka, og ég dreg það 
í efa að Alþingi hefði lagt í að samþykkja lögin 
í andstöðu við öll hagsmunasamtök sjómanna. 
Ég held þó að kvótakerfið hefði komið engu að
síður, en bara seinna.
Ég er líka stoltur af því hve vel okkur hefur 
tekist að koma skikk á undanþágumálin. Þetta 
var allt í rugli þegar ég byrjaði hérna. Ég er
líka stoltur af því að hafa farið út úr Farmanna-
sambandinu, vegna þess að sérstaða og styrkur 
vélstjóra varð mun meiri eftir það. Svo er ég líka
stoltur af rekstrinum á félaginu, sem gengur 
alveg glimrandi vel.“

Einhver vonbrigði?

„Já, það eru alltaf vonbrigði í öllu. Auðvitað 

eru það vonbrigði, þegar maður treystir fólki 

og finnst maður hafa það með sér, en svo er

ekkert að marka það. Ef maður er í forsvari 

fyrir félagi og telur sig vera að vinna í samræmi 

við samþykktir þess, er það þreytandi þegar 

einhverjir hælbítar eru að gera manni lífið

leitt. En lífið er bara svona. Ég kveð félagið

sáttur og er stoltur af verkum mínum hérna. 

Mér finnst þó skrítið að vera að hætta, því mér

finnst ég ekki hafa elst um dag síðan ég byrjaði

hérna. Það er kannski verst að ég hef aldrei haft 

mér áhugamál utan vinnunnar. Ég hef verið 

í þessu og hef yfirleitt verið á skrifstofunni á

laugardögum og ef ég þarf að skrifa eitthvað, 

þá geri ég það gjarnan á sunnudagsmorgnum. 

Maður hefur ekkert verið að hugsa um mikið 

annað. Þetta hefur verið vinnan mín og ég hef 

haft gaman af henni. 

Ég veit ég finn mér eitthvað að gera. Kannski
kaupi ég mér hest og hund og fer svo út að ríða 
í Heiðmörkinni og tel mér trú um að ég sé í 
göngum með gott nesti.“ 
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. 
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og 
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

List í eigu Landsvirkjunar
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan 
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en 
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar. 

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum

Fyrstu sýningar opna 9. júní
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Málmsuða - Pinni, TIG, MIG/MAG, logsuða

Rafmagnsfræði og iðntölvustýringar

Vökvatækni

Kælitækni

Loftræsitækni

Málmsmíðar – rennismíði og CNC

Hönnun – AutoCAD og Inventor

Tölvugrunnur – Word, Excel, Outlook, Internetið

Stjórnun

Skipulagning verkefna – MS Project, Excel

www.idan.is

NÚ ER TÆKIFÆRI
TIL SÍMENNTUNAR!
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Átján mánaða 
meðganga

Rætt við Örn Friðriksson, verðandi for-
mann VM um sameiningu Vélstjóra-
félagsins og Félags járniðnaðarmanna

Örn Friðriksson, nýjan formann VM, þarf 
tæpast að kynna. Hann hefur verið í stjórn 
samtaka málmiðnaðarmanna í tvo áratugi og
lét þar áður til sín taka í baráttunni á vinnu-
stöðum. Örn beitti sér fyrir sameiningu Félags 
járniðnaðarmanna og Vélstjórafélagsins og var 
virkur þátttakandi í þeirri vinnu. 
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skoðunar að á þessum tímapunkti hefði yngri 
maður átt að taka við keflinu og stýra þeirri
mótun sem framundan er. Því fylgja ótvíræðir 
kostir. Atvikin höguðu því aftur á móti þannig, 
að það þótti æskilegt að ég gegndi formennsku 
næstu níu mánuðina. Það geta auðvitað fylgt 
því ýmsir kostir að reyndir menn fylgi eftir 
sameiningu af þessu tagi, það getur tryggt 
samfellu og það getur verið gagnlegt fyrir 
þá sem væntanlega taka við að þurfa ekki að 

Hvernig víkur því við að nýr formaður kemur í 
félagið á miðju sumri ?
„Það var hluti af samkomulagi félaganna 
um sameiningu, að þau skiptu formanns- og 
varaformannssæti á fyrsta kjörtímabilinu, sem 
er 18 mánuðir. Helgi Laxdal tók fyrstu lotuna 
sem formaður, en henni lýkur í júlí, þannig að 
nú er komið að því að fulltrúi frá fyrrverandi 
Félagi járniðnaðarmanna í stjórn VM taki 
að sér formannsstarfið. Ég er reyndar þeirra
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fyrir okkur nauðsyn þess að járniðnaðarmenn 
störfuðu í landsfélagi, en það hefur ekki reynst 
vilji allra til að svo mætti verða. Vélstjórafél-
agið var landsfélag og það er fyrirsjánlegt að 
störfum á vélstjórnarsviði í landi mun fjölga. 
Í mörgum fyrirtækjum vinna vélstjóramennt-
aðir menn og málmiðnaðarmenn hliðstæð 
störf. Bæði félögin höfðu þá sýn að brýnt væri 
að stækka félagseininguna. Við ákváðum að 
kanna forsendur fyrir því að sameina þessi 
félög. Við fórum í könnunarviðræður og gáfum 
okkur góðan tíma. Það þurfti að undirbúa mál-
in gagnvart félagsmönnum og kanna áherslur 
manna innan félaganna. 
Stærsta hindrunin fyrir sameiningu var að við 
vorum innan Samiðnar og ASÍ, en vélstjórar 
utan. Hvernig áttum við að leysa þennan hnút, 
því menn höfðu sterkar meiningar? 
Niðurstaðan varð nokkurs konar millileið. Við 
stofnuðum landsfélag, sem er innan ASÍ. Ég 
sé fyrir mér að járniðnaðarmenn um landið 
verði félagar í þessu nýja félagi, skipulagið gerir 
til dæmis ráð fyrir því að hægt sé að stofna 
svæðadeildir.“ 

Nú er komin dálítil reynsla af samstarfinu í
hinu nýja félagi. Hefurðu nokkra bakþanka?
„Já, já, það kemur fyrir. Ekki þó út af reynsl-
unni af samstarfinu við vélstjórana og þá for-
ystumenn sem þaðan koma. Samstarf okkar 
Helga hefur til dæmis verið mjög gott og í 
öllum aðdraganda sameiningarinnar tókst að 
leysa úr viðkvæmum málum á farsælan hátt. 
Það er hins vegar eðlilegt og skynsamlegt að 
líta til baka og meta og endurmeta það sem 
maður hefur verið að gera. Það er það sem ég 
á við þegar ég segist hafa fengið bakþanka. Þeir 
eru aftur á móti fljótir að hverfa þegar ég hugsa
málin í samhengi og til lengri tíma. 
Sameiningin er þáttur í því að mæta þeim 
miklu breytingum sem eru að verða á sam-
félaginu. Tækniþróun fleygir fram og þörfin
fyrir faglega símenntun vex. Starfskjörin ráð-
ast ekki eingöngu af umsömdum taxtalaunum 
heldur einnig af framboði og eftirspurn. Fél-
agsmennirnir vinna víða um land og reyndar í 
öllum heimsálfum, í lengri eða skemmri tíma, 
og á síðustu árum hefur orðið sprenging í að-
flutningi erlends vinnuafls. Það er við þessar

stökkva strax út í djúpu laugina. Þessu fylgja 
sem sagt bæði kostir og ókostir.“

Víkjum að sameiningunni og aðdraganda 
hennar. Hvernig bar þetta að?
„Almennt er ég þeirrar skoðunar að stærð sé 
styrkur. Við járniðnaðarmenn höfðum áður 
sameinast Nót, félagi netagerðarmanna og 
járniðnaðarmenn á Selfossi og í Rangárvalla-
sýslu höfðu komið til liðs við okkur. Við sáum 

Mynd:
Örn á vinnustaðafundi með starfsmönnum Össurar
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Hvað með kjarasamninga?
„Það liggur náttúrulega fyrir að það styttist í að 
gildandi kjarasamningar renni út. Í tengslum 
við undirbúning nýrra kjarasamninga munum 
við leggja áherslu á að samræma hlutina á milli 
samninga gömlu félaganna, eftir því sem kostur 
er og ástæða er til. Við þurfum að undirbúa og 
gera hátt á þriðja tug kjarasamninga. Það þarf 
að koma á fót samninganefndum fyrir hvern 
þessara samninga og að nokkru leyti þarf að 
samræma áherslur þeirra, þó alltaf séu líka ein-
hver sérmál sem taka þarf á. 
Meðal þeirra verkefna sem tengjast kjarasamn-
ingagerð er síðan að taka þátt í undirbúningi að 
þátttöku Alþýðusambandsins í þessari vinnu  
hvort og með hvaða hætti menn telja rétt að 
skilgreina hlutverk sambandsins í næstu kjara- 
samningum. Það gildir hvort heldur við erum 
að  ræða um viðfangsefni sem snúa að samning-
um við atvinnurekendur eða stjórnvöld. Þetta 
kallar á margvíslega þátttöku okkar í samstarfi
innan Alþýðusambandsins og með þeim félög-
um öðrum sem eru með beina aðild að ASÍ. Allt 
þetta kallar á ákveðna vinnu sem er ný, eða að 
minnsta kosti með öðrum hætti en hingað til.“
 
Víkjum nánar að innri málum nýja félagsins. 
Hvað er á döfinni?
„Í haust er fyrirhugað að fara í stefnumótun-
arvinnu sem nær yfir allt félagssviðið. Í þeirri
vinnu munum við virkja fulltrúaráðið og hafa 
sem mest og best samráð við félagsmenn. Í 
menntamálunum eru ákveðnir þættir sem 
fyrir liggur að þarf að skerpa á. Verk- og 
tæknimenntun hefur verið hornreka í fram-
haldsskólunum. Nýlega reistu útskriftarnemar 
í Verkmenntaskólanum á Akureyri íslenska 
menntakerfinu níðstöng, fyrir það fjárhags-
lega svelti sem verknám og verkmenntanemar 
hafa þurft að sæta undanfarin ár. Þetta er 
auðvitað táknræn aðgerð sem á sér skírskotun í 
þjóðlegum hefðum og fornsögunum, en merk-
ingin er alveg skýr.
Á sama tíma og stjórnvöld eru áhugalaus um 
verkmenntun í framhaldsskólum er mikil
gerjun í tæknimenntun á háskólastigi og við 
þurfum að vera þátttakendur þar eins og víða 
annars staðar. Það er mjög gott og margt 
spennandi að gerast þar, en þróunin á næsta  
skólastigi fyrir neðan er í engu samræmi við 
það. Hér er því verk að vinna.
Þá má til dæmis nefna þörfina á að greina
símenntunarþörf í vélstjórahópnum. Þegar við 
höfum niðurstöður þeirrar greiningar í hönd-
unum, þá komum við til með að nýta þær til 
að þróa námsgögn og byggja upp símennt-
unarferli inn í háskólanám á málm- og vél-

aðstæður og með sýn á allar þær breytingar 
sem framundan eru að félögin voru sameinuð, 
til þess að skapa heild sem hefur burði til 
að hafa áhrif og vera gerandi í þróuninni.
Með sameiningu félaganna höfum við nú þegar 
náð að bæta verulega réttindi félagsmanna í 
sjúkrasjóði og stuðning til hvers kyns símennt-
unar og um næstu áramót lækkar félagsgjaldið 
í 0,8%.“

Hver eru helstu verkefnin framundan?
„Þau eru fjölmörg. Það er meira en að segja 
það að leggja saman tvö félög, sem hvort um 
sig hefur þróað með sér ákveðnar vinnuað- 
ferðir og starfshætti. Auðvitað eru ákveðnir
grunnþættir sameiginlegir öllum stéttarfélög-
um, en það þróast samt alltaf ákveðinn og ein-          
stakur kúltúr í hverju félagi. Það er ekkert ó-
eðlilegt við það. VM á eftir að þróa sinn kúltúr 
og það tekur einhvern tíma. Ekki svo að skilja 
að ég óttist eitthvað í því sambandi. 
Fyrir okkur liggur núna, á næstu mánuðum og 
misserum, að ljúka við samræmingu verkferla 
og leggja ýmsar línur að því er varðar starfs-
hætti. Hluti af þessari vinnu er síðan að koma 
festu og samræmi á tengslin við félagsmennina, 
vinnustaði, skóla, önnur stéttarfélög og fleira.
Þessu sinntu bæði félögin, hvort með sínum 
hætti. Það er eðlilegt að það þróist í einn farveg 
og að við tökum það besta úr hefð hvors félags 
um sig. Við berum ríka ábyrgð gagnvart unga 
fólkinu og framtíðinni og ef við kynnum ekki 
fyrir því starfsemi stéttarfélagsins, þá er líklegt 
að þau muni vita lítið um hana, því það gerir 
þetta enginn fyrir okkur. Við höfum haldið 
fundi víða um land til að kynna sameinað félag 
og því starfi verður haldið áfram.“
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tæknisviði. Þetta eru bæði aðkallandi og krefj-
andi verkefni. 
Eitt af verkefnunum er að samræma og bæta 
þjónustuna gagnvart félagsmönnum. Í því 
sambandi þurfum við sérstaklega að huga að   
því að félagssvæðið er víðfeðmt, landið allt    
og miðin. Við þurfum að auka og bæta þjón- 
ustuna við þá félagsmenn sem búa utan höf-
uðborgarsvæðisins. Það eru ýmsir kostir í því 
sambandi, en stórbætt samskiptatækni hlýtur 
að hafa sín áhrif hvað þetta varðar og bjóða upp 
á ýmsa möguleika sem ekki voru fyrir hendi, 
þó ekki sé litið lengra aftur en nokkur ár. Ný 
heimasíða er að sjá dagsins ljós og við munum 
nýta hana í samskiptum við félagsmenn.
Það er því margt framundan og engin hætta á 
að stjórn og starfsfólk láti sér leiðast á næstu 
mánuðum og misserum. Við erum nýbúin að 
ráða nýjan framkvæmdastjóra fyrir félagið og 
ég vænti mikils af störfum hans. Hann er öll-
um hnútum kunnugur í bransanum og hefur 
mjög víðtæka og fjölbreytta reynslu sem ég er 
sannfærður um að á eftir að nýtast félaginu í 
uppbyggingarstarfinu framundan.“

Hvað með þig sjálfan? Ert þú framtíðarformaður 
nýja félagsins?
„Nei, hreint ekki. Ég get lofað því að að ég hætti 
á næsta aðalfundi. Allt hefur sinn tíma. Það 
má segja að nú sé fyrri hluta meðgöngunnar 
að ljúka og framundan er síðari hálfleikur í
meðgöngunni. Með nýjum framkvæmdastjóra, 
þjálfuðu starfsfólki og virkri stjórn þá er ég 
bjartsýnn á framhaldið. 
Framundan er undirbúningur allsherjarat-
kvæðagreiðslu um kjör nýrrar stjórnar – og ég 
ítreka að ég verð ekki í framboði. Aðalfundur 
VM verður haldinn í apríl á næsta ári og í 
tengslum við hann mun félagið vera með 
sérstaka dagskrá. Þá taka nýir menn við for-
ystunni.“

Hver er staðan í húsnæðismálunum?
„Það eru miklar breytingar framundan í 
húsnæðismálum. Félagið hefur fest kaup á 
húsnæði að Stórhöfða 25 og fáum við það 
afhent um áramótin. Í millitíðinni er gert ráð 
fyrir að við flytjum starfsemina héðan yfir í 
Borgartún 18 um miðjan júní, í húsnæðið þar 
sem Vélstjórafélagið hafði sína aðstöðu. Þetta 
er eitt skrefið í samrunanum. Síðan á ég von
á því að nýja húsnæðið við Stórhöfðann verði 
tilbúið í mars á næsta ári og vonandi verður 
félagið flutt þangað fyrir aðalfundinn, sem
haldinn verður í byrjun apríl.“

Sérðu fyrir þér frekari sameiningar?
„Já, VM er opið fyrir alla málm- og véltækni-
menn og opið fyrir viðræðum við önnur félög 
um sameiningu. Þess vegna er eitt af verkefn-
unum á næstu mánuðum að kynna félagið sem 
áhugaverðan sameiningarkost. Reyndar sé ég 
fyrir mér mun stærri og víðtækari sameiningar 
en þessa. Til lengri tíma litið, og ef horft er 
til nágrannaþjóðanna og þess fámennis sem 
við búum við, þá finnst mér einboðið að hér
á landi verði eitt stéttarfélag. Það getur verið 
starfsgreinaskipt, en eitt félag sem getur haft 
ákvörðunarvald í ýmsum málum. Það er það 
sem við eigum að stefna að. Alþýðusambandið 
er núna safn félaga og sambanda sem stundum 
koma sér saman um að gera eitthvað, en stund-
um ekki. Þá erum við miklu veikari en við 
gætum verið, bæði gagnvart fyrirtækjum og 
stjórnvöldum.“

Ertu ekki dálítið einn á báti með þessa skoð-
un?
„Jú, það hugsa ég, hvað varðar að hér á landi 
verði eitt stéttarfélag, en það verður ekki 
nema næstu tuttugu árin. Það verða alls konar 
sameiningar á næstu árum sem verða hænufet 
í áttina að þessu. Sameiningin okkar núna 
stendur ekki ein sér til margra áratuga.“ 

Að lokum, Örn. Hefur maður sem tekur að sér 
svona starf einhvern tíma fyrir tómstundir? 
Áttu önnur áhugamál en félagsstörfin?
„Það þurfa allir að hlaða batteríin af og til. Mér 
hefur reynst best að gera það úti í náttúrunni. 
Ég hef gaman af stangveiði, en það er fjarri 
því að ég sé veiðimaður af ástríðu. Annars 
held ég að áhuginn fyrir náttúrunni hafi
kviknað fyrir alvöru fyrir um 30 árum þegar ég 
starfaði í Straumsvík, en þar höfðum við með 
okkur steinasafnaraklúbb og fórum gjarnan á 
óvenjulegar slóðir í steinaleit. Síðan hafa á-
hugamálin beinst að útivist í óbyggðum. 
Langisjór og Fögrufjöll er mitt uppáhalds-
svæði. Útivistin snýst ekkert sérstaklega um að 
spranga á fjöll, ég fæ nóg af fjallgöngum með
því að ganga á lægsta fjall á Íslandi, Ásfjallið
í Hafnarfirði. Það er stutt að fara, því ég bý í
miðri hlíðinni.“ 

Mynd:
Örn á skrifstofunni með Katrínu Bryndísardóttur, Vigni Eyþórs-
syni og Halldóri Guðmundssyni 
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Iðntölvur blíva

Iðntölvur eru sveigjanlegur og áreiðanleg-
ur kostur til stýringar á litlum og stór-
um kerfum og þrátt fyrir framfarir í æðri
tölvutækni verður um ókomna framtíð þörf 
fyrir þessi einföldu og traustu tæki. Iðntölv-
ur er hægt að byggja upp úr einingum og 
fá þannig stýrivél sem hentar nákvæmlega 
hverju kerfi. Forritun allra tegunda iðntölva
er að grunni til eins. Oftast eru einhvers 
konar viðmót á iðntölvustýrðum kerfum, 
takkar og ljós, snertiskjáir eða fullkomið 
skjámyndakerfi í PC tölvu. Véla- og málm-
iðnaðarmenn hafa góða möguleika á að hag-
nýta sér kosti iðntölva í nýsköpun og þróun.

Iðntölvur (PLC, Programmable Logic Con-
troller) hafa verið notaðar áratugum saman við 
stýringar á iðnferlum, til að einfalda fólki vinnu 
og til þess að auka gæði og framleiðni. Dæmi 
um iðnferla sem stjórnað er af iðntölvum gætu 
verið skólphreinsun, plaststeypa, sorpbrennsla, 
sundlaugahreinsun og þvottur fiskikara.

Iðntölvur í núverandi mynd komu fram í 
kringum 1970, þegar General Motors óskaði 
eftir hugmyndum til að skipta harðvíruðum 
liðastýringum út fyrir rafeindastýrð tæki. Fram 
að tíma iðntölvanna voru stýringar byggðar 
upp með segulliðum, tímaliðum, teljurum og 
sérstökum reglunareiningum. Breytingar á 
slíku kerfi eru flóknar og tímafrekar og þegar

breytingar á svoleiðis kerfi verða tíðar þá fer
eigandi kerfisins að sjá sér hag í því að kosta
nokkru til til þess að gera þær einfaldari og 
fljótlegri. Upp úr þessari þróunarvinnu varð
á endanum til Modicon iðntölvan (MOdular 
DIgital CONtroller) sem er fyrirmynd flestra
iðntölva í dag. Fyrir utan Modicon eru önnur 
þekkt vörumerki m.a. ABB, Koyo, Honey-
well, Siemens, Allen-Bradley, Omron, General 
Electric, Texas Instruments og Telemecanique.

Eftir að iðntölvustýrt kerfi hefur verið gangsett
getur það gengið árum og jafnvel áratugum 
saman án þess að stöðvast nokkru sinni. Ein 
fyrsta iðntölvan sem sett var upp hjá GM í 
árdaga iðntölvanna gekk einmitt án þess að 
hiksta í tuttugu ár og hvílir nú á heiðursstalli 
hjá Modicon.

Einingar iðntölvu

Á sama hátt og hægt var að púsla saman Modi-
con vélum úr mismunandi einingum bjóða 
flestir framleiðendur upp á rekkavélar. Á
rekka er hægt að raða saman þeim einingum 
sem þarf fyrir ákveðið kerfi og er þannig hægt
að sníða iðntölvu nokkuð nákvæmlega að 
hverju kerfi. Einnig eru til minni iðntölvur

DirectLogic 205 frá Koyo er dæmigerð iðntölva, sem hægt er að 
setja saman úr mismunandi einingum. Hér er 10 einingum 

raðað á einn rekka en lengst til vinstri er afl-gjafinn

með fastan fjölda af inn- og útgöngum. Slíkar 
vélar eru tiltölulega ódýrar og henta því í 
mörgum tilfellum þar sem einfaldra stýringa 
er þörf.

Stærð iðnstýrikerfis er gjarnan mæld í fjölda 
I/O punkta, þ.e. hversu margir inn- og útgang-
ar eru í kerfinu. I/O punktarnir geta verið
hliðrænir (e. analog) eða stafrænir (e. digital).
Stafrænt merki er annað hvort af eða á 
(1 eða 0) og er oft notast við 24 VDC (jafn-
straumur) til að gefa merki á inngang. Einn 

Kristján Haukur Flosason, 
verkfræðingur, Iðnaðartækni ehf.
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óhætt að segja að þegar maður hefur lært að 
forrita eina tegund iðntölvu þá getur maður 
forritað aðrar iðntölvur, þótt það geti tekið 
tíma að læra á nýtt umhverfi.

Einfalt ladderforrit. Þegar annar hvor innganganna X1 og X2 kemur 
á þá er útgangurinn Y5 settur á. Þetta gæti til dæmis verið gaumljós 
(Y5) sem kviknar þegar annar tveggja flotrofa eða báðir (X1 fyrir
tank 1 og X2 fyrir tank 2) gefa til kynna fullan tank

Forritun með ladder getur orðið flókin, t.d. ef
unnið er með ákveðin þrep þar sem eitt þrep 
hefst þegar ákveðin skilyrði hafa verið uppfyllt 
(t.d. Forhitun – Innmötun – Brennsla – Úttekt 
– Hreinsun). Þá getur hentað að skipuleggja 
forritið á annan hátt og forrita frekar eins og 
flæðirit. Þennan möguleika hafa margar iðn-
tölvur og getur það einfaldað alla vinnu og 
viðhald til muna.

Innbyggður tímaliði er notaður til seinkunar á útgangi.  
Þegar inngangurinn X1 kemur á þá telur tímaliðinn upp í 30 
tímaeiningar (3 sekúndur hér) og setur síðan bitann T1 á. Eftir það 
helst T1 á meðan X1 er á. T1 setur svo Y0 á. Þetta gæti t.d. verið 
seinkun á ræsingu dælu. Eftir að ræsisnari (X1) er settur á þá líða 
þrjár sekúndur þar til dælan (Y0) er gangsett

Eftir að iðntölvustýrt kerfi hefur verið gang-
sett geta komið upp villur í kerfinu. Oft er
tæknimanni á staðnum ljóst hver vandinn er 
en stundum þarf forritari kerfisins að tengjast
því til að greina vandann. Þá er hægt að tengjast 
iðntölvunni um internetið eða með módem- 
tengingu um símalínu, greina vandann og 
endurforrita ef nauðsynlegt er. Þetta getur flýtt
fyrir úrlausn mála, varið kerfi fyrir tjóni og
sparað forritara ferðalög.

stafrænn inngangspunktur gæti t.d. verið 
ræsirofi eða ljósnemi og stafrænn útgangs-
punktur gæti verið gaumljós eða segulliði. Sem 
einfalt dæmi væri hægt að láta iðntölvu kveikja 
á ljósi þegar þrýst er á rofa.

Hliðrænt merki hefur vítt svið af gildum og 
í staðinn fyrir stafrænt af/á merki þá getur 
hliðrænt merki verið hvar sem er á bilinu 0-
100%. Algengustu tegundir hliðrænna stýri-
merkja eru 0-10 V og 4-20 mA. Hliðrænn 
inngangspunktur gæti verið hitanemi eða 
þrýstingsnemi og hliðrænn útgangspunktur 
gæti verið merki til mótorloka eða hraðabreytis. 
Dæmigerð notkun á hliðrænum merkjum er að 
nota mótorloka til að halda ákveðnu hitastigi. 
Þetta er hægt að leysa á ýmsa vegu, en bestu 
stýringu er náð með svokölluðum PID reglum. 
Ekki verður farið nánar út í þá sálma hér.

Í einum iðntölvurekka er hægt að koma fyrir 
einingum fyrir hundruð merkja, þar sem hver 
eining vinnur með fjölda merkja. Þegar einn 
rekki er fylltur er hægt að bæta rekka við kerfiðog
halda áfram að raða í hann einingum. Oft getur 
líka hentað að dreifa einingunum í kerfinu og
hafa dreifiskápa. Þessar einingar er svo hægt að
tengja saman með seríalsamskiptum, etherneti 
eða öðrum samskiptabrautum og víkka þannig 
út kerfið með lítilli fyrirhöfn. Með þessu fæst
miðlæg stýring á fjölda undirkerfa, en í sumum 
tilfellum er betra að hafa stýringuna útlæga, 
þ.e. með sjálfstæða stýrivél í hverju undirkerfi.

Hægt er að skipta iðntölvustýringu upp þannig að ákveðnar 
einingar séu nær þeim stað sem þær stýra. Hér er sýnt hvernig 
hægt er að dreifa einingum á etherneti. Öll stýring á sér stað frá 
stjórntölvunni en fjarlægu einingarnar þjóna aðeins sem inn- og 
útgangar

Forritun

Að grunni til eru iðntölvur forritaðar á svipaðan 
hátt og verið sé að teikna upp segulliðastýringu. 
Þessi forritunaraðferð er á ensku kölluð „ladd-
er“ því forritið lítur út eins og stigi. Flestar 
iðntölvur er hægt að forrita með ladder og er 
hugmyndafræðin sú sama þótt framleiðendur 
kalli sömu hlutina mismunandi nöfnum og 
bjóði upp á mörg þróunarumhverfi. Það er þó
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Notendaviðmót

Flest stýrikerfi hafa einhvers konar notenda-
viðmót (e. HMI, Human Machine Interface) en 
iðntölvan sjálf ber utan á sér mjög takmarkaðar 
upplýsingar um stöðu kerfisins. Einfaldasta
viðmótið er rofi og ljós. Lítið kerfi gæti verið
með ræsirofa, gangljós og bilunarljós. Eftir því 
sem kerfið stækkar fjölgar rofum og ljósum
og á endanum verður hagkvæmara og betra 
að setja upp grafískt notendaviðmót. Það er 
hægt að gera með snertiskjám, sem geta þá 
sýnt miklu fleiri smáatriði í kerfinu heldur
en gaumljósin. Á litlum snertiskjá er hægt að 
sýna mikinn fjölda takka og ljósa og auk þess 
veita greinarbetri upplýsingar. Svona skjáir 
bæta birtingu upplýsinga til muna og veita 
aðgang að völdum aðgerðum. Auk þess verða 
breytingar á viðmótinu auðveldari.

Á sama hátt og einfalt er að dreifa kerfishlutum á etherneti þá er
hægt að tengjast kerfinu á etherneti, hvort sem er með snertiskjám
eða öðru notendaviðmóti, eða til að forrita kerfið

Nýjungar

Þótt grunnur iðntölvanna sé einfaldur og í-
haldssamur koma stöðugt fram nýjungar sem 
auka notagildi búnaðarins og auðvelda vinnu 
við hann. Hér eru nokkur framfaraskref:
• Með tilkomu ethernet samskiptabrauta hef-
ur forritun og viðhald stærri iðnstýrikerfa ein-
faldast til mikilla muna og vinnan við þau er 
orðin þægilegri.
• Samskipti iðntölva við PC tölvur, t.d. til 
gagnasöfnunar og viðvörunar, eru orðin ein-
faldari með þróun OPC staðalsins. OPC býr til 
millilag á milli iðntölvu og PC tölvu sem gefur 
mikinn sveigjanleika og einfaldar samskiptin 
til mikilla muna.
•  Þráðlaus gagnasamskipti hafa ekki verið talin 
nægilega traust til að nota í iðnstýrikerfum. 
Þetta er að breytast með framförum á þessu 
sviði.
• Uppsetning notendaviðmóts verður sífellt
auðveldari. Áður fyrr þurfti mikla forritunar-

vinnu til að setja upp aðgerðaskjái og voru 
skjáirnir annað hvort einfaldir tölvuskjáir eða 
textaskjáir, t.d. fyrir 4x20 stafi. Í dag er hægt
að fá litla grafíska snertiskjái á sama verði og 
gömlu textaskjáina. Sem dæmi má nefna að C-
More Micro skjár hefur 128x64 punkta og allur 
skjárinn er snertiflötur, þannig að einfalt er að
setja upp rofa beint á skjámyndina.

Dæmi um iðnstýrikerfi: Sundmiðstöð
við Sunnubraut

Árið 2006 var ný sundmiðstöð vígð í Reykja- 
nesbæ. Iðnaðartækni ehf. setti upp iðntölvu-
stýringu fyrir laugakerfin, loftræstingu og
ýmis stoðkerfi. Fjöldi I/O punkta í kerfinu
er um 400 og var byggt upp net af Koyo iðn-
tölvum til að anna vöktun og stýringu á því. 
Kerfið stýrir laugarhita og loftgæðum og
fylgist með efnainnihaldi laugarvatnsins.
Einnig er leiktækjum stýrt og eftirlit haft með 
efnabirgðum og fleiri þáttum.

Laugarvatninu er dælt í hringrás: frá 
lauginni – í gegnum sandsíur og kolasíur 
– í gegnum varmaskipti og aftur út í laug. 
Sundlaugarvatnið er í lokaðri hringrás þann-
ig að nýtt hitaveituvatn streymir ekki sífellt 
út í laugina eins og margir baðgestir halda. 
Laugarhitanum er haldið stöðugum með því 
að hita hringrásarvatnið í varmaskipti sem 
stýrt er af iðntölvunni á eftirfarandi hátt (sjá 
líka skýringarmynd):
• Ytri reglunarslaufa mælir laugarhitann 
(mæligildi B) og viðheldur óskgildi B. Þetta 
óskgildi er sett af notandanum. Viðhaldið á 
óskgildi B er óbeint, þ.e. með því að gefa skipun 
um óskgildi A til innri reglunarslaufu.
•   Innri reglunarslaufa mælir framrásarhitann 
(mæligildi A) og tekur við óskgildi frá ytri 
reglunarslaufu (óskgildi A). Innri slaufa við-
heldur óskgildi A með því að breyta stöðu loka 
(úttak A) sem stjórnar flæði heits vatns inn á
varmaskipti. Ferli A skilar af sér framrásarvatni 
og ferli B skilar af sér laugarvatni.

Tveir reglar samsettir. Með þessu fæst nákvæmari stýring en með 

einföldum regli. Samsettir reglar henta betur í hægum ferlum

Hitastýringin er nákvæm og er notast við PID 
regli sem er innbyggður í iðntölvuna. Ástæðan 
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fyrir því að notaðir eru tveir hitanemar er að 
framrásarhitann verður að takmarka vegna 
öryggis sundlaugargesta. Reyndar eru tveir 
hitanemar í viðbót notaðir við stýringuna. 
Annars vegar er nemi í bakrás hitaveitunnar 
frá varmaskiptinum til þess að hámarka nýt-
ingu heita vatnsins. Hins vegar er svo nemi í 
framrás laugarvatnsins frá varmaskiptinum 
til þess að koma í veg fyrir skemmdir á plasti í 
lagnakerfinu við of háan hita.

Táknræn mynd af hluta lagnakerfis fyrir sundlaugina. Hér sést 
varmaskiptirinn og reglirinn sem miðar við fjögur hitastigsgildi og 
gefur merki út frá þeim út á stjórnlokann

Stýring á innisundlaug gerir kröfu til góðrar 
stýringar á loftræstikerfinu. Til þess að koma í
veg fyrir að raki þéttist í húsinu er lofthitanum 
haldið hærri en laugarhitanum og einnig er 
rakastiginu innanhúss stjórnað. Rakastiginu 
er stjórnað með því að blanda fersklofti við 
endurnýtt loft úr sundlaugarsalnum. Varminn 
sem er í útblástursloftinu er líka endurnýttur 
til að hita upp ferskloftið, en þannig er dregið 
úr heitavatnsnotkun loftræstikerfisins.

Laugarvatnið er að mestu leyti endurnýtt 
og er það síað í sandsíum og kolasíum auk 
þess sem klór er notaður til sótthreinsunar. 
Síurnar verða óhreinar með tímanum og þarf 
reglulega að keyra vatnið öfuga leið í gegnum 
sandinn til að losa um óhreinindi og dæla út 
í skólp. Þetta er kallað bakskolun. Stýrikerfið
í sundmiðstöðinni sér algjörlega um þetta, 
en sjálfvirk bakskolun sparar mikinn tíma og 
fyrirhöfn fyrir starfsfólk laugarinnar. Með 
notendaviðmótinu er þó auðvelt að handkeyra 
bakskolun hvenær sem er.
Notendaviðmót fyrir sundmiðstöðina var sett 
upp með Genesis skjámyndakerfi frá Iconics.
Með þessu viðmóti í PC tölvu er hægt að 
fylgjast nákvæmlega með því sem er að gerast 

í kerfinu á hverju augnabliki, sjá stöðu loka,
hitastig, rakastig og fleira. Einnig eru helstu
rekstrarstærðir skráðar í gagnagrunn og er hægt 
að sækja þær og birta í línuriti. Þetta kemur 
sér vel í rekstrinum þar sem starfsfólk getur 
hvenær sem er séð gögn langt aftur í tímann 
og áttað sig betur á samhengi hinna ýmsu 
rekstrarstærða. Í skjámyndakerfinu er einnig
haldið utan um viðvaranir, en með því móti er 
hægt að greina hvaða bilanir eru algengastar og 
hvernig hægt er að ná betri árangri.

Litríkur varmaskiptirinn er vel búinn stjórntækjum

Nýjar hugmyndir

Véla- og málmiðnaðarmenn hafa öflugan bak-
grunn og góða þekkingu sem gerir þeim kleift 
að vinna við iðntölvustýrð kerfi. Margir úr
þessum góða hópi hafa ennfremur hugmyndir 
að nýjum kerfum, hvort sem það eru fram-
leiðslukerfi eða einhvers konar stoðkerfi.
Véla- og málmiðnaðarmenn hafa jafnan báða 
fætur á jörðinni og eiga raunhæfa möguleika 
– meiri möguleika en margir aðrir – á að 
hrinda hugmyndunum í framkvæmd. Þegar 
þessi sterki bakgrunnur, góðar hugmyndir og 
öflugt stuðningskerfi, t.d. hjá Iðntæknistofnun,
koma saman, þá fer að þrengjast um afsakanir 
fyrir að drífa sig ekki af stað. Greinarhöfundur 
vill hvetja menn og konur sem eiga góðar 
hugmyndir að vélum, tækjum eða einhvers 
konar kerfum til að setja punkta niður á blað 
og leita aðstoðar við að komast af stað í frekari 
þróun. Ef þú hrindir ekki hugmyndinni þinni 
í framkvæmd núna, þá gerir einhver annar það 
á morgun.
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Greinarhöfundur, Kristján Haukur Flosason.
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Rannsókn á starfs-
ánægju vélstjóra

Vélstjórar og vélfræðingar á úthafs-, 
uppsjávar- og frystitogurum athugið!

Á næstu vikum mun undirritaður leggja fyrir 
rannsókn meðal vélstjóra og vélfræðinga á 
úthafs-, uppsjávar- og frystitogurum. Rann- 
sóknin, sem verður í formi spurningalista, 
beinist að mati vélstjóra/vélfræðinga á starfs-
umhverfi sínu með tilliti til starfsánægju, þ.e
hversu ánægðir þeir eru í starfi, hvort þeir hafi
hugsað sér til hreyfings og þá af hvaða ástæðu.
Jafnframt verður skoðað hvort vélstjórar/vél-
fræðingar upplifi streitu í starfi. Rannsóknin
hlaut á dögunum styrk úr styrktar- og menn-
ingarsjóði vélstjóra og vélfræðinga (Akki). 

Ég vil biðja vélstjóra og vélfræðinga sem 
starfa á þessum skipum að taka þátt í þessari 
rannsókn þegar hún verður send út því 
mikilvægt er að fá sem flesta til að svara svo
niðurstöður verði marktækar. 

Hægt er að fá rannsóknina senda í bréfa- eða 
tölvupósti. Þeir sem óska eftir því að fá rann- 
sóknina í tölvupósti vinsamlegast sendið mér 
upplýsingar um netfang fyrir 25. júní  á 
atlivb@gmail.com og ég mun senda rann-
sóknina til ykkar þegar hún er tilbúin. Nánari 
leiðbeiningar verða síðan sendar út með 
spurningalistanum. 

Með kveðju og fyrirfram þökk,

Atli Viðar Bragason, BA í sálfræði
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Bjarney Sigurðardóttir

Greiðir þú í 
séreignarsjóð?

Lífeyrismálin eru hluti af fjármálum okkar 
alla starfsævina!
Lífeyrismálin eru stór hluti af fjármálum ein-
staklinga. Því ættum við að gefa okkur tíma 
til að skoða þessi mál, kynna okkur réttindi 
okkar og möguleika okkar til að auka þau, t.d. 
með séreignarlífeyrissparnaði. Séreignarlíf-
eyrissparnaður er tækifæri sem enginn ætti að 
láta fram hjá sér fara. Mótframlag launagreið-
anda og hagstæðar skattareglur gera þennan 
sparnað að hagstæðasta sparnaði sem völ er 
á, sem mun í framtíðinni draga verulega úr 
þeim breytingum sem verða við starfslok, þeim 
breytingum sem verða við það að fara af fullum 
tekjum á vinnumarkaði. Tækifærin liggja líka 
í því að geta tekið séreignina út á ákveðnum 
árafjölda eftir 60 ára aldur.

Hvenær er hagkvæmast að fá séreign greidda 
út?

Við þessu er ekkert eitt svar. Þetta er afar ein-
staklingsbundið og mjög mikilvægt að fólk 
skoði lífeyrismál sín tímanlega og út frá þeim 
þáttum sem geta haft áhrif. Meginreglan er sú 
að rétthafigeturhafiðúttektá séreignarsparnaði
sínum þegar hann hefur náð 60 ára aldri en 
þó ekki fyrr en 2 árum eftir fyrstu innborgun. 
Innistæðan er greidd út með jöfnum greiðslum 
á árunum fram að 67 ára aldri. Ef innistæðan 
er hins vegar undir ákveðnu lágmarki, sem 
í dag er um 770.000 kr. er heimilt að dreifa 
útborguninni á skemmri tíma. Við 67 ára 
aldur er hægt að fá inneignina greidda út í einu 
lagi eða dreifa henni óháð upphæð inneignar. 
Ákveðið samspil er milli tekna fólks og líf-
eyrisgreiðslna úr Tryggingastofnun ríkisins. 
Því er í flestum tilvikum heppilegast að taka
sparnaðinn út fyrir 67 ára aldurinn. Þetta er þó 
mjög einstaklingsbundið og háð þeim tekjum 
eða lífeyri sem hver og einn hefur eftir að 67 
ára aldri er náð. Einnig ber að hafa í huga 
aðra þætti sem einnig hafa áhrif á greiðslur frá

Tryggingastofnun eins og fjármagnstekjur og 
tekjur maka.

Um síðustu áramót tók gildi breyting á lög-
um um almannatryggingar, þess eðlis að líf-
eyrisþegar sem taka út séreignarsparnað sinn 
geta óskað eftir því hjá Tryggingastofnun að 
dreifa áhrifum þessara tekna á allt að 10 ár. 
Með þessari breytingu er verið að koma til 
móts við þá sem eru 67 ára og eldri og eiga inni 
séreignarsparnað. Hver og einn verður þó að 
meta það hvort það er til bóta fyrir hann að nýta 
sér þessa dreifingu því eins og að ofan greinir er
það mjög einstaklingsbundið hver lífeyrisréttur 
hvers og eins er hjá Tryggingastofnun. 
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Kælitækni

Á undanförnum árum hafa orðið miklar hrær-
ingar í kælitækni. Skemmst er að minnast 
banns á CFC-efnin sem voru næstum einráð 
í minni kælikerfum fram til loka síðustu 
aldar. CFC-efni voru einnig í úðabrúsum og 
jafnframt notuð til að blása út einangrun. 
Þau eru mjög ósoneyðandi og valda auknum 
gróðurhúsaáhrifum. Því var nýrra leiða leit-
að og fram komu ný efni sem valda minna 
umhverfistjóni. Þetta eru svokölluð HFC-efni
sem rutt hafa sér til rúms í kæliiðnaðinum. Í 
ljós hefur komið að þessi efni hafa þó mjög mikil 
gróðurhúsaáhrif og því hafa rannsóknir og 
þróun bæði á kerfum og efnum haldið áfram. 

Nú virðist kolsýra (CO2) eiga miklum vin-
sældum að fagna. Sem dæmi má nefna að Coca- 
Cola hefur ákveðið að allir flöskukælar
fyrirtækisins á næstu ólympíuleikum noti 
CO2-kælimiðil. CO2 er ekki alveg laust við 
gróðurhúsaáhrif en þau eru þó ekki meira en 
1 á móti 1.300 hjá HFC-efnunum. CO2 er ekki 
óþekkt í kæliiðnaðinum því kolsýran var mikið 
notuð fyrr á árum.
Á Íslandi eru nú um 150.000 stór og smá 
kælikerfi. Hér eru um 90.000 heimili, flest
með eitt til tvö kælikerfi, þ.e. ískáp og frysti.
Ísskápar eru í flestum fyrirtækjum landsins, en
kælikerfi í skipum, mörgum bílum, flugvélum
og gámum. Flest heimili eru enn með ísskápa 
sem hafa CFC-kælimiðil en á síðustu 10-15 
árum hafa nær eingöngu verið seld tæki með 
HFC-efnum. 
Spennandi verður að fylgjast með þróuninni 
í CO2-kerfunum á næstu árum. Breytingar á 
kælimiðlum munu valda því að mikil verk-
efni verða hjá fyrirtækjum sem vinna við 
uppsetningu og þjónustu á kælikerfum. Þau 
þurfa því að vera vakandi og endurmennta 
starfsmenn sína á þessu sviði. Næsta stóra 
þróunarverkefni hjá IÐUNNI fræðslusetri 
verður á þessu sviði og er það raunar þegar 
hafið.
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Kristján Kristjánsson, kristjankr@idan.is

Vökvanámskeið

IÐAN setur upp kennslutæki fyrir 
vökvatækni

Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins hefur fengið 
ný tæki til kennslu vökvatækni og verða þau 
notuð á námskeiðum IÐAN. Við það gjör-
breytast aðstæður IÐAN til námskeiðahalds í 
vökvatækni og eiga þeir nú sem ljúka þessum 
námskeiðum að hafa bestu þekkingu á vökva-
kerfum sem völ er á. 
Tækin eru frá FESTO GmbH í Þýskalandi. 
Tveir sérfræðingar frá FESTO settu tækin upp 
og sýndu möguleika þeirra. Voru viðstaddir 
sammála um ágæti tækjanna og töldu þau 
langþráða viðbót við þá kennslu í vökvatækni 
sem IÐAN hefur boðið um árabil. 

Námskeið IÐUNNAR í vökvatækni hafa nú 
verið endurskrifuð algerlega frá grunni. Nám-
skeiðin verða sex alls: 
Vökvatækni I og II: Grunnnámskeið þar sem 
farið er ítarlega í undirstöðuatriði vökva-
tækninnar á alveg nýjan hátt. 
Vökvatækni III: Bilanagreining, viðhald og 
rekstur vökvakerfa. Guðlaugur Þorleifsson setti 
námskeiðið upp og ritaði 150 bls. kennslubók. 
Vökvatækni IV: Rafstýringar vökvakerfa. 
Vökvatækni V: Hönnun vökvakerfa. Guðlaugur 
Þorleifsson ritaði kennslubók um efnið. 
Vökvatækni VI: Vökvakerfi fartækja.

Jafnframt þessum námskeiðum í vökvatækni 
verður boðið almennt námskeið í rafmagns-
fræði. Reynslan hefur sýnt að grunnur í raf-
magnsfræði er nauðsynlegur til að menn nái 
almennilegum tökum á stýritækninni. 
Námskeiðin Vökvatækni I og II (grunnur) 
voru haldin á haustönn 2006 og verða haldin 
aftur á haustönn 2007. Vökvatækni III (bilana-
greining) verður haldið í janúar 2008. Nám-
skeið í hönnun vökvakerfa (Vökvatækni V) 
verður haldið í mars 2008 og námskeið í 
stýringum (Vökvatækni IV) verður haldið í 
apríl. Vökvatækni VI verður haldið á haustönn 
2009. Taka ber fram að námskeiðin eru sniðin 
fyrir aðeins sex nemendur í senn. Því eru menn 
hvattir til að skrá sig sem fyrst. 
Notaðar eru kennslubækur frá FESTO fyrir 
grunnnámskeiðin og eru þær þýddar á ís-
lensku. Jafnframt verða notuð hermilíkön á 
námskeiðunum, FluidSim og tölvuforrit frá 
EATON Hydrolics. 
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Áli er skipt í þrjá meginflokka, óblandað ál
(hreint ál), óherðanlegt melmi og herðanlegt 
melmi. Ál er oftast blandað með íblöndunar-
efnum, t.d. mangani og magnesíum í óherð-
anlegum blöndum, en herðanlegar blöndur 
innihalda kopar, magnesíum, kísil og zink. 

Ál er léttur málmur, með eðlisþyngd 2,7 g/cm3. 
Það er sterkt, með brotmörk allt að 700N/
mm2. Tæringarþol er einn af höfuðkostum 
áls, en það stafar af húð sem myndast á 
málminum við oxun. Ál leiðir rafstraum 
ágætlega og vinnsluhæfni þess er með því 
besta sem gerist meðal málma. Yfirborð áls
má meðhöndla á margvíslegan hátt og hægt 
er að forma það á ýmsan hátt, bæði heitt og 
kalt. Suðuhæfni þess er góð, það er lóðanlegt 
og endurvinnanlegt og eyðist næstum aldrei.

Einkenni álsuðu

Eins og fyrr var sagt er ál suðuhæft, en suðan er 
mjög frábrugðin suðu á öðrum málmum eins 
og járni og ryðfríu stáli. Nú eru ál og álblöndur 
soðnar í miklum mæli. Hægt er að ná góðum 
árangri í suðu á flestum álblöndum án galla á
borð við sprungur, loftbólur, ónóga bindingu 
og án mikilla hitaáhrifa á grunnefnið. 

Helstu suðuaðferðir álsuðu eru TIG og MIG 
og hafa báðar aðferðirnar sína kosti og galla. 
Ál er soðið með riðstraum vegna þess að það 
myndar oxíðhúð sem bráðnar ekki við suðuna, 
en bræðslumörk slíkrar húðar er um 2.050°C. 
Ál bráðnar aftur á móti við 660°C. Með því að 
nota riðstraum er alltaf verið að skipta um pól 
og brýtur það oxíðhúðina og auðveldar suðuna. 

TIG-suða er notuð við suðu á efni sem er þynnra 
en 9 mm, við suðu frá annarri hlið og þegar 
óskað er góðrar yfirborðsáferðar. MIG-suða er
notuð við grófari suður í efni sem er þykkra en 
3 mm. MIG-suða er einnig notuð þegar þörf er 
á miklum suðuhraða og formbreytingar mega 
ekki vera miklar. Pinnasuða áls er möguleg en 
ekki er mælt með henni ef suðan þarf að þola 
mikið álag. 

Hlífðargas við álsuðu á að vera óvirkt (inert). 
Algengast er að nota argon, sem sprautast 
minna en helíum, gefur heitari ljósboga og 
dýpri innbræðslu. Þegar kröfur um innbræðslu 
eru miklar, t.d. við kverksuðu, er notuð blanda 
argons og helíums.

Þrif og slípun

Við suðu óblandaðs áls og óherðanlegra 
melma er notað suðuefni sömu gerðar og 
grunnefnið. Herðanleg melmi eru oftast soðin 
með suðuefni sem hefur mikið magn kísils eða 
mangans, en það er gert til að koma í veg fyrir 
hitasprungur. 
Við suðu á áli er mikilvægt að hreinsa efnið 
vel til að fjarlægja sem mest af oxíðhúðinni og 
hreinsa burt fitu og gráður eftir klippingu.
Skarpa kanta eftir klippingu á að slípa eða 
hefla og gera ávala. Það minnkar líkurnar á
rótargöllum og formgöllum í suðunni. 
Þau vandamál sem upp koma við suðu eru 
fyrst og fremst vegna hinna sérstöku eiginleika 
áls. Hitaleiðni þess er fjórum sinnum meiri en 
stáls. Hitaþanstuðull þess er mjög hár, suðan 
krefst mikils hita og efnið dregur sig mikið 
saman við hitun. Menn leitast við að vinna 
gegn þessum vandamálum með því að nota 
suðuklemmur og punktsuðu. 
Ál er hægt að harðlóða bæði með gasloga, lóði 
og flúxefnum, svo og með sjálfvirkri lóðun, t.d.
vakúmlóðun án flúxefnis.

Hæfnispróf

Tekin eru hæfnispróf í álsuðu í samræmi við 
staðallinn „ÍST EN ISO 9606-2: Hæfnisprófun 
málmsuðumanna - Samsuða - 2. hluti: Ál og 
álblöndur.“ Gæðastaðallinn er „ÍST EN 30042: 
Rafsuðusamskeyti í áli og álblöndun sem hægt 
er að sjóða - Leiðbeiningar um gæðastig vegna 
galla.“ 
Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á 
námskeiðum og þjálfun á vinnustöðum sem 
eru í boði hjá IÐUNNI fræðslumiðstöð, t.d. til 
undirbúnings hæfnisvottunar og gerðar suðu-
ferla. 

Gústaf Adolf Hjaltason

Ál og álsuða

Ál er talinn algengasti málmur á jörðu, 
eða um 8% af jarðskorpunni og er 
venjulega í efnasambandi við súrefni 
eða kísil. Hér á landi er ál framleitt í 
miklum mæli úr báxíti sem unnið er úr 
jörðu í Ástralíu, Brasilíu og á Jamaíka. 
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Íslandsmót iðnnema 
23. mars 2007

Íslandsmót iðnnema var haldið í Kringlunni 
23. mars sl. Meðal annars var keppt í málm-
suðu. Gústaf Adolf Hjaltason, málmsuðu- 
tæknifræðingur, hafði umsjón með málm-
suðukeppninni fyrir IÐUNA fræðslusetur. 
Þrettán iðnnemar tóku þátt í málmsuðu.

Ekki er leyfilegt að nota suðutæki inni í
Kringlunni og var því keppt í logsuðu og 
kverksuðu með pinna í Borgarholtsskóla 
fimmtudaginn 22. mars. Föstudaginn 23. mars
hófst keppni í TIG-suðu. Smíðastykkið er grill 
úr ryðfríu efni sem var tilsniðið hjá Marel. 
Keppnin fór fram í tjaldi fyrir utan Kringluna 
og tókst framkvæmdin vonum framar.

Ljóst er að í nemendahópnum eru  afbragðs 
suðu- og handverksmenn. Greinilegt er að 
kennarar þeirra hafa lagt sig fram við þjálfun 
þeirra og kennslu. Dómnefndinni var nokkur 
vandi á höndum vegna þess hve jafnir kepp- 
endur voru. 

Dómarar voru þrír, allir sérfræðingar í málm-
suðu: Haraldur Baldursson, frá HB tækniþjón-
ustu, Kristján S. Sigurðsson, frá Iðntæknistofn-
un, og Gústaf Adolf Hjaltason, frá Málm- og 
véltæknisviði Iðunnar. 

Sigurvegari keppninnar var Jevgjenijs Guls 
frá Fjöltækniskólanum, en hann sigraði í 
kverksuðu með pinna, TIG-suðu og var enn- 
fremur með besta smíðastykkið. 

Í logsuðu sigraði Eðvarð Þór Helgason, Verk-
menntaskólanum á Akureyri. Í keppni skóla 
sigraði Fjöltækniskólinn en Fjölbrautaskóli 
Norðurlands vestra var í öðru sæti.

Kristján Kristjánsson,
verkefnastjóri hjá IÐUNNI
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Íslandsmeistarinn
Jevgjenijs Guls frá Fjöltækniskólanum
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Mekatrónik 

Hvað er mekatrónik? 
Mekatrónik  er fagsvið sem byggir á samþættingu 
vélfræði (mechanics), raftækni (electronics),
stýritækni, tölvu- og upplýsingatækni. Nafnið er 
dregið af fyrri hluta orðsins mechanics og seinni 
hluta orðsins electronics. Sniðmengi þessara 
fjögurra sviða eru jafnframt skilgreind eins og 
meðfylgjandi mynd sýnir (electromechanics, 
control circuits, digital control, CAD/CAM 
o.s.frv.). 

Myndin sýnir hugtakið mekatronik (Heimild: Wikipedia)

Af þessu er ljóst að mekatrónik nær yfir mörg
þekkingarsvið sem nú eru bundin við ýmsar 
afmarkaðar faggreinar eins og vélvirkjun/vél-
fræði/véltæknifræði/vélaverkfræði, rafvirkjun/
raftæknifræði/rafmagnsverkfræði, tölvu- og 
upplýsingatækni/tölvunarfræði, tölvustudda 
hönnun o.fl.
Umræða um mekatrónik hófst í Japan á sjöunda 
áratugnum og stóðu hugmyndir manna til þess 
að samtvinna þekkingu þessara greina. Ástæðan 
var ekki síst þörf fyrir markvisst átak í þróun 
þjarka (róbóta) sem komu í stað starfsmanna í 
framleiðsluiðnaði, einkum bílaiðnaði. 

Hverjir nota þessa þekkingu? 

Fyrirtæki sem þróa, hanna og framleiða það 
sem kalla má „vitsmunavélar“ (smart devices) 
geta ekki án þessarar þekkingar verið. Slíkar 

vélar eru nú þegar allt í kringum okkur og 
framkvæma ýmsar athafnir sem okkur almenn-
ingi virðist byggja á vitsmunum. Sem dæmi má 
nefna bremsukerfið í bílunum okkar og þjarka
af öllum gerðum. Jafnvel sjálfvirka kaffivélin er
orðin töfratæki í augum okkar. 
Enn fremur þurfa öll þróuð fyrirtæki í fram-
leiðsluiðnaði að nýta sér mekatrónik. Alls stað-
ar þar sem efnis- og hlutaflutningar fara fram,
samsetningar og afsetning á lager, kemur þessi 
tækni við sögu eða mun koma við sögu innan 
tíðar. 
Fyrirtæki hafa komist að raun um að ódýrara, 
öruggara og afkastameira er að hafa í vinnu einn 
„mekatróniker“ en þrjá eða fjóra tæknimenn, 
hvern á sínu sviði, t.d. einn vélamann, einn raf-
magnsmann og einn tölvumann. 

Höfum við þörf fyrir svona þekkingu? 

Það er ekki spurning. Framleiðsluiðnaðurinn 
hefur mikla og vaxandi þörf fyrir hagnýta 
þekkingu í mekatrónik. Hér eru þegar starfandi 
fyrirtæki sem hanna, þróa og framleiða lausnir 
fyrir matvælaiðnað og byggja afkomu sína í 
raun á mekatrónik. Nú köllum við áliðnaðinn 
hátækniiðnað, en nákvæmni í stýringum og 
efnisflutningum er ein af meginforsendum
fyrir farsælli afkomu slíkra fyrirtækja. Þróun í 
framleiðsluiðnaði mun í æ ríkara mæli styðjast 
við öfluga þekkingu í mekatrónik og skólakerfið
verður að bregðast við slíkri kröfu. 

Nám í mekatrónik

Almennt er nám í mekatrónik boðið á há-
skólastigi. Okkar fornfálega menntakerfi er
enn bundið á þann klafa að nemendur taki 
bóknámsstúdentspróf úr menntaskóla til inn- 
göngu í háskóla. Handverk og vinnumarkaðs-
vitund er þessu unga fólki sem lokuð bók. 
Háskólarnir hafa ekki lagt áherslu á starfsnám 
í námsframboði sínu eða inntökukröfum. Þeir 
hafa heldur ekki lagt áherslu á verklega kennslu 
í tæknigreinum sem skyldi. Á þessu eru þó 
ánægjulegar undantekningar. Nefna má að 
vélaverkfræðinemendur í Háskóla Íslands og 
Háskólanum í Reykjavík hafa fengið kennslu 
í CNC-stýringum í Iðnskólanum í Hafnarfirði
þar sem kennsluaðstaða og þekking kennara 
á þessu sviði er til fyrirmyndar. En það þarf 
miklu meira til. Svo kann að fara að tillögur 
starfsnámsnefndar um einn framhaldsskóla 
og eitt stúdentspróf nái einhvern tíma fram að 
ganga og væri það vel. 
Varðandi mekatrónik liggur beint við að hefja 
nám á því sviði á starfsmenntabraut í fram-

Gylfi Einarsson,
sviðsstjóri málm- og véltæknisviðs IÐUNNAR, gylfi@idan.is
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haldsskóla. Þar fá nemendur undirstöðu í 
vélfræði, efnisfræði, hönnun, smíðum, raf-
magns- og rafeindafræði og tölvunarfræði auk 
tungumála (íslensku og ensku). Á háskólastigi 
verður farið dýpra í þessi svið og bætt ofan á 
þetta „starfsnám“ frekara námi í stærðfræði, 
varmaaflfræði, stýringum, rafeindatækni o.fl.
Við bættist hönnun og prófun á frumgerðum. 
Hér skiptir sköpum að boðin sé aðstaða til 
verklegrar kennslu og verkefnavinnu í hönnun 
og smíði kerfa, prófana og þróunar. Þetta er 
ekki eingöngu bóknám heldur handavinna, 
hugmyndavinna og nýsköpun.
Við þekkjum til fyrirtækja sem hafa komið 
auga á þessi sannindi. Nefna má Danfoss í 
Danmörku, sem auk fleiri fyrirtækja styður
dyggilega við háskólann í Sönderborg og náms-
framboð hans í mekatrónik. Lögð er áhersla á 
að nemendur ljúki framhaldsskólanámi frá 
„HTX“– skóla til inngöngu í nám í mekatrónik. 
Viðmælendur okkar í Danmörku benda á að 
ör þróun hátækniiðnaðar sé einkum að þakka 
uppbyggingu tækniþekkingar á framhalds- og 
háskólastigi.  

FESTO GmbH

Annað fyrirtæki sem leggur ríka áherslu á 
mekatrónik er FESTO GmbH (sjá http://www.
festo.com/) sem er að stofni til þýskt fyrirtæki. 
FESTO sérhæfir sig í lausnum fyrir fram-
leiðsluiðnað af öllu tagi og beinir einkum 
sjónum að loftstýritækni. 
Starfsemi FESTO er í stórum dráttum þrí-
skipt: Í fyrsta lagi rekur fyrirtækið öfluga
þróunarstarfsemi þar sem m.a. eru hönnuð 
og framleidd kennslutæki í mekatrónik auk 
margvíslegra lausna fyrir viðskiptavini. Í öðru 
lagi þróar og framleiðir fyrirtækið framleiðslu-

Teknisk gymnasium 
– den naturvidenskabelige og 
tekniske studentereksamen

Teknisk gymnasium, htx, er en 
erhvervsgymnasial uddannelse, som tager 

3 år. På teknisk gymnasium får du en 
uddannelse, der er adgangsgivende til de 
fleste videregående uddannelser ligesom 
f.eks. stx, hf og hhx. Teknisk gymnasium 
handler først og fremmest om teknik og 

teknologi. Den er specielt rettet til dig, der 
kan lide at være aktiv og bruge dig selv, 

imens du lærer. 

http://www.tekniskgymnasium.dk/ 

Örn Friðriksson hugar að fráfærslu- og aðfærslubúnaði fyrir 
EMCO-fræsara í þróunarsetri FESTO. 

línur og kerfi með megináherslu á sjálfvirkni.
Í þriðja lagi rekur FESTO sinn eigin skóla í 
mekatrónik. Ungu fólki er boðið til náms á 
framhaldsskólastigi og þeir sem þess óska 
geta haldið áfram námi til BS-prófs og síðan 
mastersgráðu. Er kennsla og verkefnavinna 
þá í samvinnu við þýska háskóla. Fyrirtækið 
velur um 70 nemendur árlega úr 3.000 – 
4.000 umsóknum. Meira en 9 af hverjum 10 
nemendum gerast starfsmenn fyrirtækisins að 
námi loknu.
Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins hóf samstarf 
við FESTO fyrir nokkrum árum og hefur málm- 
og véltæknisvið IÐUNNAR haldið þessum 
tengslum. FESTO hefur m.a. útvegað sviðinu 
kennslutæki og kennsluefni í vökvatækni. 
Í apríl sl. heimsótti sviðsstjórn málm- og vél-
tæknisviðs FESTO og fékk ákaflega góðar
viðtökur. Var bundist fastmælum um frekara 
samstarf við uppbyggingu þekkingar í meka-
trónik hérlendis. Málm- og véltæknisvið 
IÐUNNAR mun nú væntanlega leita sam-
starfsaðila um þetta mál hér innanlands. 
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Sjúkrasjóður VM  
– styrkur bakhjarl

Stjórn sjúkrasjóðs hefur samþykkt verulega 
hækkun á þaki dagpeninga.

Frá og með bótatímabili sem byrjaði 1. maí 
sl. varð þak dagpeninga miðað við 80% af 
450.000 kr. mánaðarlaunum. 

Því til viðbótar koma greiðslur samkvæmt 
reglum Tryggingastofnunar.

Slysa- og veikinda-
réttur skipverja

Réttur og skyldur

Í slysa- og veikindatilvikum eiga menn rétt, 
en bera líka skyldur. 

Réttur skipverja

Sjómaður sem verður óvinnufær samkvæmt 
læknisvottorði, vegna slyss eða veikinda, á rétt 
á fullum launum allan tímann fyrstu tvo mán- 
uðina, og skiptir engu máli þótt sjómaðurinn 
hafi starfað samkvæmt skiptimannakerfi eða
verið ráðinn tímabundið. Sama rétt á skipverji 
sem er óvinnufær vegna veikinda, í allt að tvo 
mánuði, þó ekki fleiri daga en hann hefur verið
í þjónustu útgerðarinnar.
Næstu þrjá mánuði sem sjómaðurinn er ó-
vinnufær vegna vinnuslyss (ekki í veikindum 
eða frítímaslysum) á hann rétt á greiðslu kaup-
tryggingar (fast kaup hjá farmönnum). 
Hafi sjómaður starfað hjá sömu útgerð eða á
sama skipi samfellt í eitt ár, þá bætist við 
einn mánuður á kauptryggingu en tveir hafi
sjómaðurinn starfað samfellt í tvö ár. Há-
markslaunaréttur sjómanns, sem slasast í 
vinnuslysi, getur samkvæmt þessu numið fullu 
kaupi í tvo mánuði og kauptryggingu í fimm
mánuði, eða samtals forfallakaup í sjö mánuði 
sé hann óvinnufær í svo langan tíma.
Ljúki forföllum sjómanns á meðan skip er í 
veiðiferð, og sé ekki hægt að koma honum um 
borð, ber að greiða honum forfallakaup alla 
veiðiferðina. Á hinn bóginn er heimilt að láta 
sjómanninn vinna við störf í landi, enda séu 
störfin í verkahring sjómannsins.
Sjómaður sem slasast í frítíma sínum á rétt á 
slysakaupi, fullu kaupi í allt að tvo mánuði. 
Tekur sjómaðurinn laun frá þeim tíma er hann 
átti að hefja störf að nýju, en frá þeim tíma telst 
óvinnufærni hefjast launalega séð.

Skyldur skipverja

Verði sjómaður óvinnufær af völdum slyss eða 
veikinda ber honum strax að tilkynna skipstjóra 
eða útgerðarmanni um forföllin. Áríðandi er 
að vinnuslys séu skráð í skipsdagbók, jafnvel 
þótt ekki líti í fyrstu út fyrir að um alvarlegt 
slys sé að ræða, því raunverulegar afleiðingar
slysa eru oft lengi að koma í ljós.
Leita skal læknis eins fljótt og hægt er og skila
útgerðinni læknisvottorði um óvinnufærnina 
strax. Þá er nauðsynlegt að útgerðin fái að 
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fylgjast með framvindu mála, enda þarf hún 
að gera sínar ráðstafanir, svo sem varðandi 
afleysingamann o.s.frv. Strax og óvinnufærni
lýkur þarf að afhenda útgerðinni lokavottorð 
læknis.

Upplýsinga aflað

Áríðandi er að sjómenn leiti strax til stéttarfélags 
síns og afli upplýsinga um réttarstöðu sína. Að
mörgu er að huga þegar óvinnufærni ber að 
höndum og er því þýðingarmikið, við slys eða 
veikindi, að fá strax í upphafi réttu leiðbein-
ingarnar hjá stéttarfélaginu eða lögmönnum 
þess, sem eru Lögmenn Borgartúni 18 sf. 
Sérstaklega er þetta áríðandi ef um vinnuslys 
er að ræða, enda átta menn sig ekki alltaf á því, 
þegar slysið verður, hvaða varanlegu afleiðingar
það kann að hafa í för með sér þegar frá líður 
og hver bótaréttur þeirra er. Er nokkuð um að 
sjómenn reyni að harka af sér afleiðingar slyss
og láti þar við sitja.

Skaðabætur

Samkvæmt slysatryggingu sjómanna eiga þeir 
fullan og óskoraðan rétt á greiðslu skaðabóta, 
valdi vinnuslys þeim varanlegum skaða í 
einhverjum mæli, jafnvel þótt slysið verði ekki 
rakið til ófullnægjandi vinnuaðstæðna eða um 
hreint óhappatilvik sé að ræða. Sjómenn sem 
slasast á beinni leið til og frá vinnu eiga sama 
rétt til slysakaups og skaðabóta og hefði slysið 
orðið í vinnunni.
Séu afleiðingar vinnuslyss varanlegar, þannig
að sjómaður nái ekki fullum bata eftir slysið, á 
hann rétt á greiðslu skaðabóta úr slysatryggingu 
sjómanna. Um háar bætur getur verið að ræða, 
jafnvel þótt varanlegar afleiðingar slyssins
reynist ekki miklar. Því miður er algengt að 

sjómenn sem verða fyrir slysum átti sig ekki á 
réttarstöðu sinni. 
Skaðabætur reiknast á grundvelli skaðabóta-
laga nr. 50/1993 og er því mikilvægt að ráðfæra 
sig strax við stéttarfélagið eða lögmenn þess, 
því að mörgu er að hyggja varðandi gagna-
söfnun og útreikninga áður en hægt er að 
leggja fram bótakröfur á hendur viðkomandi 
tryggingafélagi. 
Séu félagsmenn sjómannafélagsins í minnsta 
vafa um rétt sinn varðandi vinnuslys, eru þeir 
eindregið hvattir til að hafa strax samband 
við stéttarfélag sitt eða lögmenn þess. Ítarlegri 
grein um þetta málefni er að finna á vm.is
undir spurningar og svör.

Félagsskírteini VM

Fyrstu félagsskírteini VM hafa verið send til 
félagsmanna. Með skírteininu fylgir listi yfir
fyrirtæki sem veita félagsmönnum VM afslátt 
af ýmsum vörum og þjónustu.

Á skírteininu kemur fram nafn félagsmanns, 

kennitala og staða aðildar að VM. Ef þú hefur 
ekki fengið skírteini sent eða hefur eitthvað 
við aðildarskráningu þína að athuga, vinsam-
legast hafðu þá samband við Katrínu, sem sér 
um félagaskrána,  katrin@vm.is, eða hringdu í 
síma 575 9800,  sem fyrst. 
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Aðalþilfar

Fremst er stafnhylki fyrir sjókjölfestu, íbúðar- 
rými, vinnsludekk með lestarlúgu og stakka-
geymslu, dælurými-fiskmóttaka-stýrisvél og
verkstæði.

Togþilfar

Stjórnborðsmegin í þilfarshúsi eru skipstjóra-
klefi og geymsla, en þar er landtenging og
hleðslustöð fyrir aflanema. Aftan við lestarlúgu
er þilfarshús með stigagangi og ískrapavél.
Bakborðsmegin í þilfarshúsi er stigagangur, 
borðsalur, eldhús með matvælageymslum og 
stakkageymsla. Í afturmastri er blásaraklefi,
CO2 klefi og skorsteinshús. Fremst á togþilfari
er hjálparvinda, síðan fjórar grandaravindur, 
en aftan við þilfarshús eru togvindur.

Bátaþilfar

Framan við stýrishús er akkerisvinda með 
kopp. Í millihæð, undir stýrishúsi, er tækja-
klefi, loftræsting og andveltigeymir. Ofan á
þilfarshúsum er netvinda og skipskrani, aftast 
er toggálgi. Stýrishús með ljósamastri hvílir á 
millihæð.

Aðalvél og annar vélbúnaður

Aðalvél skipsins er Yanmar, sex strokka fjór-
gengisvél, með afgasblásara og eftirkælingu og 
tengist niðurfærslugír frá Mekanord og skipti-
skrúfu frá Helseth í hring; við niðurfærslugír 
tengist ásrafall, Stamford 650 kVA, 520 kW, 
3 x 380 V.

Tæknilegar upplýsingar

Gerð vélar                 6N21A-EV
Afköst                                 514 kW / 700 hö
Snúningshraði               800 sám
Borvídd / slaglengd             210 x 290 mm
Rúmtak vélar               60,3 l
Afl á lítra                 8,5 kW / 11,6 hö
Niðurfærslugír    Mekanord – 450Hs
Niðurgírun              4,18 : 1
Þvermál skrúfu              2,25 m
Blaðfjöldi                 4
Reiknaður togkraftur          11,4 tonn
Aflvísir                                1575

Í vélarrúmi er hjálparvél, Mitsubishi S6B3-
MPTA, 335 kW / 455 hö við 1500 sám, sem 
knýr Stamford rafala, 390 kVA, 312 kW,  
3 x 380 V. Espolin loftþjöppur, gerð H-3. Skil-

Vestmannaey 
VE 444 

Skipaskrárnúmer 2444
kallmerki TF-MK

Fimmtudaginn 15. mars sl. kom til hafnar í 
Vestmannaeyjum togskipið Vestmannaey VE 
444, nýsmíði frá Póllandi. BP Shipping Agency 
ltd. sá um smíðina, smíðanúmer 44, en undir-
verktakar sáu um mismunandi verkþætti 
smíðinnar; skrokkur skipsins er smíðaður hjá 
Crist-Spolka í Gdansk, en Nordship í Gdynia, 
ásamt öðrum verktökum, sá um að ljúka smíð-
inni.

Meðal nýjunga í skipinu er að akkeris- og 
togvindur eru með Dynex-tógum í stað keðju 
og stálvíra. Þrjú önnur skip af sömu gerð eru 
í smíðum hjá sömu aðilum og verða afhent á 
næstu mánuðum til Bergs-Hugins, Gjögurs og 
Dala-Rafns. Nautic ehf. í Reykjavík hannaði 
skipin.

Almenn lýsing

Skipið er smíðað úr stáli samkvæmt reglum 
og undir eftirliti Lloyd’s Register,  100A1. 
Skipið er skuttogari, með tvö heil þilför stafna 
á milli, perustefni, skutrennu upp á efra þilfar, 
yfirbyggðan hvalbak, þilfarshús í síðum og
stýrishús sem hvílir á upphækkun, en þar  er
andveltigeymir, tækjaklefi og loftræsting.Skipið
er útbúið til ferskfiskveiða á hafsvæði A-2.

Undir aðalþilfari

Skipinu er skipt með fimm þverskipsþilum
í eftirtalin rými: stafnhylki fyrir sjókjölfestu,
rými fyrir nema með síðugeymum, lestarrými 
með eldsneytisgeyma og ferskvatns- og eld-
sneytisgeymum undir lestargólfi, vélarrúm
með set- og daghylkjum og skutgeyma.
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vindur eru frá Westfalia, fyrir eldsneytis- og 
smurolíu, gerð OTC 2-02-137. Austurskilja 
er frá RWO Marine-Water, afköst 1 m3/klst. 
Kælivél fyrir lest er frá Frascold, gerð D 318, 
afköst 8,5 kW, kælimiðill R-404. Stýrisvél er 
frá Rolls-Royce-Marine, átak 37 kN, flipastýri
er 4,35 m2. Olíukyntur ketill, með rafaldi til 
vara, er frá Pyro, gerð E-1116, afköst 75 kW. 
Vélarrúm er loftræst með blásara frá Norven-
co, afköst 15.500 m3/klst. Tankamælikerfi er frá
Praxis. Eldvörn fyrir vélarum er CO2, 304 kg í 
hylkjum.
Í þilfarshúsi er krapavél frá Optim-Ice, gerð BP 
105-M2, afköst 16,8 kW, kælimiðill R-404.
Rafkerfi skipsins er 3 x 380 V, 50 Hz og 240 V,

fyrir minni notendur um tvo 80 kVA spenna 
frá Noratel; landtenging er 125 A.
Sjókæling á vélbúnaði er um utanborðssjókæla 
og hringrásardælur; tvær sjódælur eru í vélar-
rúmi, 60 m3 hvor, sem þjóna sjó á dekk, kra-
papakælingu og brunavörn.

Vindu- og veiðibúnaður

Vindubúnaður skipsins er frá Rolls Royce-
Marine, lágþrýstikerfi, 64 bör, (6,4 M Pascal),
og samanstendur af tveimur togvindum, fjór-
um grandaravindum, tveimur gilsavindum, 
netvindu, pokalosunar- og úthalaravindum, 
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fjórum léttivindum og akkerisvindu. Sjálfvirkni 
á togvindum er af gerð Autotroll-Syncro RT

Togvindur       LDMX 41.021
Tromlumál       324 / 1400 ø x 1200 mm
Víramagn       2200 m af 24 mm vír
Hámarksátak       21 tonn
Átak á miðja tromlu  10 tonn
Við hífingahraða       0-74 m /mín
GPS áttaviti       Furuno SC-110

Grandaravindur, gerð DSMX 12.008, með 
8,2 tonna átak, gilsavindur með 14,2 tonna 
átak, netvinda með 14,8 tonna átak, rúmtak 
10,3 m3. Pokalosunar- og úthalaravindur eru 
með 8,2 tonna átak. Ein 8,2 tonna hjálparvinda 
er fremst á togdekki og þrjár Pullmaster vindur 
með 2 tonna átaki.
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Mesta lengd....................  28,95 m 
Lengd milli lóðlína...........  25,31 m
Breidd.............................  10,40 m
Dýpt að aðalþilfari ..........     4,20 m
Dýpt að togþilfari ............     6,60 m
Brúttótonn.......................   486 BT
Eiginþyngd......................   468 tonn
Lestarrými.......................   234 m3

Fiskmóttaka....................   17 m3

Brennsluolíugeymar .......   110 m3

Ferskvatnsgeymar..........   16 m3

Stafnhylki (sjór)...............   22,3 m3

Skutgeymar (sjór)...........   15 m3

Andveltigeymir (sjór).......   21 m3

Helstu mál
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Þilfarskrani er frá Sormec, gerð M 24/25, lyfti-
geta 5,1 tonn í 4,5 metra armi og 2,1 tonn í 10,5 
metra armi; krani er með 3 tonna vindu.
Rafmótorar sem knýja dælukerfi fyrir tog-
vindur eru 2 x 180 kW, og eru með tíðni og 
álagsbreyti til að stjórna ræsingu og átaki.

Lest og milliþilfar

Fiskilest er kæld með spírölum í lofti og tek-
ur 165 stk. x 660 lítra kör; lestarlúga er stjórn-
borðsmegin og léttivinda er til hagræðis við 
karatilfærslur. Færiband er fest í lofti lestar, 
bandinu er hægt að keyra fram og aftur og 
snúa í hálfhring.
Á millidekki er fiskmóttaka, blóðgunar- og að-
gerðaaðstaða; þar er kælikar með færibandi frá 
Vélaverkstæðinu Þór.

Íbúðir

Íbúðir eru fyrir14 manns á aðal- og togþilfari; 
á aðalþilfari eru sjö klefar, sex tveggja manna 
klefar og einn eins manns klefi, salerni og
þvottaaðstaða. Á togþilfari er skipstjóraklefi,

með salerni í þilfarshúsi stjórnborðsmegin. 
Bakborðsmegin er setustofa, borðsalur, eldhús 
með matvælageymslum, stakkageymsla og sal-
erni. Íbúðir eru upphitaðar með vatnsofnum 
og loftræstar.

Öryggisbúnaður

Tveir 16 manna lífbátar eru frá Viking, í sjó-
setningarbúnaði; flotgallar, GMDSS hand-
stöðvar og ískastari, 650 wött. Eldvarnakerfi
er frá Öryggismiðstöðinni og stöðugleikavaki 
frá RT ehf.

Vélstjórar Vestmannaeyjar:  Kristinn Bjarki Valgeirsson, 
Ólafur Guðmundsson og Leó Snær Sveinsson.
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Tæki í brú o.fl.

Ratsjá                     Furuno FR-2x17
Ratsjá                     Furuno M-1944 C
Seguláttaviti  Reflecta-14
GPS tæki             Furuno GP-7000
Sjálfstýring  Havant-Navitron
Siglingatölva  Maxsea
Dýptarmælir  Furuno FCV-30
Dýptarmælir  Furuno ETR-30
Höfuðlínumælir  Marport
Talstöð                               Furuno FS-1570
VHF stöð         Furuno FM-8800
VHF stöð                               Furuno FM-2721
VHF stöð                            Yaesu FT-2800
Inmarsat C          Furuno Felcom-16
Straummælir   Furuno CL-88
Veðurkort  Furuno Fax-30
Símakerfi               Brim-36

Áhöfn

Um borð verða tólf menn. Vélstjórar eru  
Kristinn Bjarki Valgeirsson, Ólafur Guð-

mundsson og Leó Snær Sveinsson. Skipstjóri 
er Birgir Þór Sverrisson, stýrimenn eru Egill G. 
Guðnason og Sigurður S. Konráðsson. Útgerð 
og eigandi skips er Bergur-Huginn ehf.; fram- 
kvæmda- og útgerðastjórar eru Magnús Krist-
jánsson og Guðmundur Alfreðsson. Heimahöfn 
skipsins er Vestmannaeyjar.
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Handhreinsaða skilvindan OTC 2 frá Westfalia Separator hefur allt að 400 lítra/klst
afköst við hreinsun smurolíu og allt að 1100 lítra afköst við hreinsun léttra eldsneytisolía
s.s. gasolíu.

OTC 2 skilvindan fjarlægir vatn, sora, slamm,
ryð, sand og aðra aðskotahluti úr olíunni á
mjög hagkvæman og öruggan hátt. Skilvinda
mun minnka síunotkun og gera allan
vélarekstur hagkvæmari.  OTC 2 skilvindan er
„alvöru“ skilvinda með ryðfríum stáldiskum
og er afgreidd tilbúin til uppsetningar.

Vinsamlegast leitið frekari upplýsinga.

Vandamál með olíur?  Mikil notkun sía?

Hefurðu hugsað um kosti þess að nota skilvindu til að hreinsa olíuna?

www.gea-westfalia.is
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Úlfhildur Dagsdóttir

„Og nýja í næstu 
höfn...“ 

Staða og ímynd kvenna í sjómanna-
lögum

„Sjómannslíf, sjómannslíf / ástir og ævintýr“ 
segir í laginu „Ship-o-hoj“, sem endar á lín-
unni: „Og svo nýja í næstu höfn“. Þarna er 
Sigurður sjómaður lifandi kominn, sem dansar 
við allar dömurnar og er dásamaður alls stað-
ar. Dömurnar renna saman í óskilgreindan 
hóp yndælis úrvals af meyjum, eins og segir í 
„Landleguvalsinum“, næturnar með þeim líða 
fljótt og síðan halda sjómennirnir ánægðir til
hafs á ný, „gleymnir á meyjanna nöfn“. 

Þessi lög birta það sem virðist vera þekktasta 
ímynd sjómannsins, hins rómantíska ævin-
týramanns sem siglir um saltan sjó, kemur víða 
við en stoppar hvergi lengi, hann er lífsglaður 
og ómótstæðilegur, enda kann hann að njóta 
lífsins í botn. 
Við fyrstu sýn mætti því ætla að lauslæti fylgi 
sjómennskunni, lauslæti sjómannanna það er, 
sem flögra einsog flugur á milli þessara dýr-
indis meyja, dansa, dufla, kyssa og gleyma.
Þó nóg sé af konunum í þessum lögum fjalla 
þau þó í raun fyrst og fremst um sjómanninn 
sjálfan, hina karlmannlegu hetju hafsins sem er 
jafnmikill flagari og hann er farmaður.Hlutverk
konunnar er fyrst og fremst að undirstrika 
þessa ímynd af köldum karli sem á nóga sjensa; 
hvort sem hann heitir Einsi kaldi eða ekki er 
hann innundir hjá meyjunum.
Hér er auðugur akur fyrir femínista og hægt 
að tala tímunum saman um lítilsvirðingu 
við konur og jafnvel kvenfyrirlitningu. Staða 
konunnar í þessum lögum er því frekar slæm, 
hún er leiksoppur ævintýramannsins, nafnlaust 
leikfang hans; verðgildi hennar felst fyrst og 
fremst í því að vera tiltæk.
Þó get ég ekki annað en velt því fyrir mér 
hvort ekki megi greina þarna á milli línanna 
kvenímynd sem er jafnvel eins konar spegil-

mynd sjómannsins, glaðar konur sem kunna 
að skemmta sér og kreista kalda karla, án 
þess endilega að nenna að leggja nafn þeirra á 
minnið – enda eru þeir hvort sem er fljótlega
horfnir út á sjó!
Hvernig sem það nú allt er, þá er allavega ljóst 
að þessi lausláta ímynd sjómannsins er alls ekki 
endilega alltaf til staðar. Það er til nóg af lögum 
um trúfasta sjómenn, sem, eins og nafnlausi 
sjómaðurinn í laginu „Ó, María mig langar 
heim“, heilla allar meyjarnar, en líta ekki við 
þeim því heima bíður þeirra ástin eina. 
En þrátt fyrir alla trúfestuna má ekki gleyma 
því að sjómaðurinn fer alltaf aftur, fleyinu er
gleymt um sinn, eins og segir í „Kátur ég geng“, 
en bara um sinn, áður en veit er farmaðurinn 
rokinn á sjó. Miðað við þessa miklu ást og 
hamingju er þetta eiginlega óskiljanlegt. Það 
er sláandi að skoða saman lög um heimþrá 
og bið, eins og til dæmis „Ég er á leiðinni“ og 
„Án þín“, en þar er sjómaðurinn hann alltaf á 
leiðinni, og hins vegar er hún alltaf að bíða: „allt 
er svo eymdarlegt án þín“. Hvert er eiginlega 
vandamálið hér? Af hverju er þetta fólk ekki 
bara saman að hafa það huggulegt einhvers 
staðar?
Vandamálið er náttúrulega hafið sjálft. Hafið
sem lokkar og laðar, „ég verð að hlýða því kalli 
er mér ber, / því hafið sífellt ólgar og niðar /
og ólgar líka í blóðinu í mér.“ Hafið er oftar
en ekki kvengerft á einhvern hátt; þar eru 
bárur, bylgjur og öldur, sem eru kallaðar dætur 
ægis, og líkt og meyjarnar kyssa þær kinnar 
sjómannanna og báta þeirra. Eitt skýrasta 
dæmið um þessa kvenmynd hafsins er að finna
í „Siglingu“, en þar gefur báran bátnum blítt og 
létt skvett. Hafið er kvengerft í orðinu „dröfn“,
og dröfnin sú er viðsjárverð, eins og segir í 
„Skipstjóravalsinum“, en alltaf seiðandi eins og 
í „Ship-o-hoj“, en þar býður blikandi bárufans 
í trylltan dans.
En hvers vegna þessi kvenlega ímynd hafsins og 
hvert er þetta mikla aðdráttarafl? Þegar eitthvað
er óljóst er alltaf gott að kalla til Freud gamla. 
Hafið er í kenningum sálgreiningarinnar alltaf
tákn undirvitundarinnar. Þar liggja rætur alls 
okkar tilfinningaóróa, óskir okkar og þrár búa
í dulvitundinni og þess vegna vitum við aldrei 
almennilega hvers vegna við þráum tiltekna 
hluti, eða lífstíl, eins og til dæmis sjómennsku. 
En þetta er ekki allt. Dulvitundin er alltaf 
tengd móðurinni, því dulvitundin verður til 
þegar þrá barnsins eftir móðurlíkamanum er 
bæld og barin niður af föðurnum – sem vill 
eiga mömmu fyrir sjálfan sig. Því er þráin eftir 
hafinu í raun alltaf þrá eftir endurnýjuðum
samruna við móðurlíkamann. Já, það ber alltaf 
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allt að sama brunni hjá Freud, hann var líka 
alltaf á leiðinni...
Í þessu ljósi verður þetta allt kristaltært, hin 
seiðandi og varasama dröfn og hin eilífa 
burtferð farmannsins frá konunni sem bíður, 
allt er þetta barasta hin gamla góða freudíska 
ödipusarduld, ástin á móðurinni. Og ekki 
má heldur gleyma því að í móðurlíkama 
hafsins felst algleymið, ferðin sem er alltaf án 
fyrirheits. Dröfnin er auðvitað hin fullkomna 
brúður, alltaf til taks, stöðug og alltumvefjandi, 
en jafnframt síbreytileg og ný í hverri höfn! Er 
það furða að hann Þórður sjóari í samnefndu 
lagi hafi ekki kært sig um konur, því í staðinn
hafði hann öldurnar, og öldurnar, þær draga 
hann niður í óminnisvímu dulvitundarinnar, 
því þær gætu svo vel breyst í vín...
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VM.is

VM.is hefur fengið andlitslyftingu. Breytingar
hafa einnig orðið á flokkun efnisatriða, sem
vonandi verður til bóta. Allar ábendingar um 
það sem betur má fara eru vel þegnar sem og 
ábendingar um áhugavert fagtengt efni: greinar, 
hlekki, auglýsingar um námskeið, fundi og 
ráðstefnur. Meðal nýjunga er Félagasvæði, en 
það er læst svæði einungis fyrir félagsmenn. Þar 
inni er Spjallið og í framtíðinni verður boðið 
upp á aðgang að persónulegum upplýsingum 
frá félaginu, þátttöku í kosningum, nefndaspjall, 
bókun orlofshúsa og margt fleira.
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tækniþjónusta
RÖST

NETFANG ROST@ROST.IS   WWW.ROST.IS
ÞJÓNUSTUSÍMI. 663 3090

Röst ehf er samstarfsaðili Alfa Laval á búnaði 
fyrir skip og fyrir matvælaframleiðslu.  Röst 
býður lausnir fyrir meðhöndlun á olíu til að 
tryggja öruggan rekstur vélbúnaðar og til að 
minnka viðhald. Jafnframt tryggir nýjasta 
þróun í ALCAP með S-skilvindunum,  að 
nýting á olíu er í hámarki.

Plötuvarmaskiptar

Til framleiðslu á
hágæðaneysluvatni
úr sjó. Hagkvæmir í
notkun með notkun
á glatvarma frá
vélum. Fæst í
ýmsum stærðum

fyrir sjó/vatn/olíur eða
aðra vökva.  Há nýting,
sveigjanleigir og lítil
plássþörf.

Ferskvatnseimarar 

Boosterar fyrir svartolíu
Kerfi til meðhöndlunar á
svartolíu .
Nauðsynlegur búnaður fyrir
vélar sem brenna svartolíu
til að tryggja að olían sé
með rétta seigju og
þrýsting í olíuverkinu.
Fjarlægir óæskileg aukaefni
úr olíunni sem hafa áhrif á
vélbúnaðinn.

Oliusíur
Sjálfhreinsandi olíusíur
(Moatti). Hágæað síur með
bakskoluna sem hafa lítið
þrýstifall.

Skilvindur

Röst ehf

Skilvindur fyrir smurolíu,
gasolíu og svartolíu sem
mæta hörðustu kröfum
vélaframleiðanda og
tryggja öruggan rekstur á
vélbúnaði.

Vara- og íhlutir fyrir Alfa Laval vélbúnað eru
sérframleiddir til að mæta sérstaklega
háum kröfum um nákvæmni og endingu.
Til að ná hámarksárangri er því nauðsyn-
legt að nota upprunavarahluti, það er 
GENUE spare pasts frá Alfa Laval.

Röst ehf   Brautarholt 16   105 Reykjavík      Sími. 534 5090 Fax. 534 5091vík      Sími. 534 5090 Fax. 534 5091Fax. 534 5091F


