
100 ára 
vélstjóri
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Kristinn D. Hafliðason er  
100 ára. Hann er ern og í 
fínu viðtali, þar sem hann 
rifjar upp starfsferilinn, 
og segir frá hvernig 
hann tengist örlögum 
Goðafoss.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MARPORT.COM

Til hamingju með
daginn sjómenn! 

Marport óskar sjómönnum
& fjölskyldum þeirra innilega

til hamingju með daginn.

UKICELAND USA SPAIN NORWAY FRANCE SOUTH AFRICA



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

REIKNUM MEÐ FRAMTÍÐINNI

SÉREIGNARSPARNAÐUR ER KJARABÓT

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

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

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

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 
BIRTA.IS
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24 50

60
Þrír lifðu en tveir fórust

Upprifjun frá þegar Bergþór KE sökk. tveir menn 
fórust og þremur var bjargað úr bráðri lífshættu.

Útgerðin er erfið  
í samningum

Samningur taki við af samningi, 
segir Guðmundur Helgi Þórarinsson 
formaður sem fer yfir kjaramálin sem 
og félagsmálin í viðtali.

Sögulegt stjórnarkjör hjá VM

j. Snæfríður Einarsdóttir fékk flest 
atkvæði allra í stjórnarkjörinu í Vm. 
Þau tímamót urðu að þessu sinni að 
nó voru konur kosnar til sttjórnar í 
fyrsta sinn.

Frumkvöðull og safnari

jósafat Hinriksson byrjaði smátt 
en fyrirtæki hans stækkaði ört. 
Hann var að auki safnari og kom 
sér upp stórmerkilegu sjóminja- 
og vélsmiðjusafni.42

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Prentmet Oddi

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 29

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudaga frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga -  

fimmtudaga frá kl. 8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Sigurður Gunnar Benediktsson, varaformaður

J. Snæfríður Einarsdóttir

Einar Sveinn Kristjánsson

Tinna Magnúsdóttir

Agnar Ólafsson

Pétur Freyr Jónsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Helgi Már Sigurgeirsson



www.hd.is

Í tilefni sjómannadags 
óskum við sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 
innilega til hamingju 
með daginn.
HD hefur ávallt haft sterka tengingu við 
íslenskan sjávarútveg. Endurnýjun og 
tæknivæðing fiskiskipaflotans undanfarin ár 
kalla á fjölbreyttari viðhaldsþjónustu en áður. 
Þjónustu í landlegu þarf að undirbúa vel og nú 
sem fyrr hefur HD bæði varahluti og starfsfólk 
til reiðu svo stutt stopp nýtist sem best.
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S íðastliðin tvö ár hefur skipulagðri 
dagskrá Sjómannadagsráðs 
höfuðborgarsvæðisins verið 

aflýst vegna samkomutakmarkanna 
út af covid 19 faraldrinum, eins og 
víðast annars staðar. Því er það mjög 
gleðilegt að við getum aftur farið að 
halda upp á daginn með skipulagðri 
dagskrá.

Sjómannadagurinn var fyrst haldinn árið 
1938 og voru þá helstu áhersluatriðin:

Að efla samhug meðal sjómanna og hinna ýmsu 
starfsgreina sjómannastéttarinnar og vinna að 
nánu samstarfi þeirra.

Að heiðra minningu látinna sjómanna og sérstak-
lega þeirra sem látið hafa líf sitt vegna slysfara í 
starfi og heiðra aldraða sjómenn fyrir störf þeirra.

Og að kynna þjóðinni áhættusöm störf sjómanns-
ins og hin mikilvægu störf sjómannastéttarinnar í 
þágu þjóðfélagsins.

Það má segja að þessi áhersluatriði séu jafn mikilvæg 
í dag og þau voru þá. Sem betur fer hafa banaslysum 
á sjó fækkað stórlega og höfum við átt nokkur ár án 
banaslysa. Því miður eru slys samt enn allt of mörg og 
sum mjög alvarleg.

Þá hefur dagurinn verið notaður sem 
baráttudagur sjómanna til þess að benda á 
aðbúnað þeirra og kjör. Með nýjum skipum á 
síðust árum hefur aðbúnaður batnað mjög og 
er það gott. Hvað kjör varðar þá tel ég að kjör 
sjómanna á síðustu árum hafi ekki batnað í takt 
við ábata útgerðarmanna. Nú hafa kjarasamningar 
sjómanna við útgerðarmenn verið lausir síðan í 
lok árs 2019 og hefur ekkert gengið, raunar hafa 
sjómenn verið með útrunninn samning meirihluta 
þessara aldar. Það að útgerðarmenn geti dregið 
lappirnar svona og þverneitað að semja við 

sjómennina sína svo árum skiptir 
flokka ég undir ofbeldi. Þeir eru svo 
sem tilbúnir að skrifa undir samninga 
um einhverjar hækkanir ef gefið er 
eftir samsvarandi annars staðar. 
Ofurhagnaður útgerðarinnar gefur það 
ekki til kynna.

Það má með sanni segja að við 
lifum á fordæmalausum tímum. Eftir 
nokkurra ára baráttu við covid 19, 
faraldur sem hafði allskonar áhrif á 

heimsbyggðina bæði félagslega og efnahagslega, 
brestur á stríð í Evrópu þegar Rússar ráðast inn í 
Úkraínu. Stríði sem hefur ýmsar hörmungar í för 
með sér. Ekki bara það álag sem það hefur á alla 
íbúa Úkraínu líkamlega og andlega fyrir utan allt 
mannfall ekki síst á óbreyttum borgurum. Þá hefur 
stríðið líka efnahagsáhrif eins og stórhækkað verð 
á ýmsum hrávörum, en Úkraína er einn stærsti 
kornútflytjandi heims og hefur á stundum verið 
kallað brauðkarfa heimsins. Einnig hefur það áhrif 
á heimsmarkaðsverð á olíu þegar lokast fyrir gas 
og olíu frá Rússlandi. Allt þetta hefur svo áhrif 
á verðlag og vaxandi verðbólgu hér á landi sem 
og annars staðar.

Við þessar aðstæður er að byrja undirbúningur 
að næstu kjarasamningum. Brýnustu verkefnin 
þar verða baráttan við verðbólguna og hækkandi 
húsnæðisverð. Þar sem eldsneytisverð hefur 
hækkað um rúmlega fjórðung og húsnæðisverð um 
rúmlega fimmtung, á einu ári. Sem kemur svo fram í 
verðbólgutölum.

Í komandi kjarasamningum verða helstu málin 
að verja kaupmátt og umbætur í húsnæðismálum. 
Vonandi ber okkur launafólki gæfa til að standa 
saman.

Við erum alltaf sterkari saman.
Að lokum vil ég óska sjómönnum og fjölskyldum 

þeirra til hamingju með sjómannadaginn.

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VM.

Góðir VM félagar

Le iðari

Guðmundur Helgi Þórarinsson.
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Til hamingju 
með daginn
sjómenn!

ALLA LEIÐ

440 1000      n1.is

Við tökum þjónustuna alla leið
Það er okkur sönn ánægja að bjóða nú upp á enn betri þjónustu með nýrri 
og öflugri vefverslun N1 sem nýtist sjómönnum og útgerðarfyrirtækjum hvort 
sem er á sjó eða í landi. N1 sendir hamingjuóskir í tilefni sjómannadagsins 
og þakkar fyrir ánægjuleg samskipti alla leið!
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Stofnun nemaStofu atvinnulífSinS

Fréttir

n Nemastofa atvinnulífsins hóf starfsemi sína þriðjudaginn 

5. apríl í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs, að viðstöddum 

mennta- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni, 

fulltrúum úr atvinnulífi og skólameisturum framhaldsskól-

anna. Nemastofa atvinnulífsins er samstarfsvettvangur 

samtaka í atvinnulífinu um bætt vinnustaðanám og fjölgun 

faglærðs starfsfólks. Markmið með Nemastofunnar er 

að fjölga fyrirtækjum og iðnmeisturum sem taka nema á 

vinnustaðanámssamning. Með tilkomu Nemastofu eykst 

yfirsýn yfir fjölda nemenda í vinnustaðanámi auk þess sem 

aðgengi nemenda að starfsnámi verður bætt og einfaldað. 

Ásmundur Einar Daðason mennta- og barnamálaráðherra, 

Hildur Elín Vignir framkvæmdastjóri IÐUNNAR og Þór Páls-

son framkvæmdastjóri RAFMENNTAR undirrituðu samkomulag 

um sérstakt átaksverkefni sem miðar m.a. að því að fjölga 

fyrirtækjum á birtingaskrá. 

n Dagana 2. og 3. maí sl. fundaði 

Norræna vélstjórasambandið í Helsinki.

Fyrir fundi sambandsins skila löndin 

landsskýrslum sem eru svo ræddar 

á fundunum. Að þessu sinni voru 

öryggismál í víðum skilningi og nýir 

orkugjafar mönnum ofarlega í huga, 

auk menntamála. Fulltrúi frá samtökum 

finnskra kaupskipaútgerða fór yfir 

aðstæður og framtíðarhorfur í rekstri útgerða í Finnlandi.

Innrás Rússlands í Úkraínu hafði áhrif á dagskrá 

fundarins og var eftirfarandi ályktun samþykkt: 

Norræna vélstjórasambandið fordæmir innrás Rússa 
í Úkraínu og styður refsiaðgerðir sem yfirvöld á 
norðurlöndunum hafa gripið til. Sambandi krefst 
þess jafnframt að útgerðir á norðurlöndunum fylgi 
refsiaðgerðunum. Sambandið krefst þess einnig að 
yfirvöld á norðurlöndunum fari að alþjóðlegum reglum 
um réttindi sjómanna, sérstaklega varðandi þörf fyrir 

ferskvatn, matvæli og læknismeðferð.

fundur norræna vélStjóraSambandSinS



Selfoss
Vélaverkstæði Þóris 
Austurvegi 69 
Sími: 482 3548

Vestmannaeyjar
Skipalyftan 
Eiði 8 
Sími: 488 3550

Ísafjörður
Þröstur Marsellíusson hf. 
Hnífsdalsvegi 27 
Sími: 456 3349

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

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

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

Reykjavík
ÍSAGA ehf. 
Breiðhöfða 11 
Sími: 577 3000

Garðabær
Metal ehf.
Suðurhrauni 12b 
Sími: 545 4600

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

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

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

Making our world more productive



Guðmundur Helgi 
Þórarinsson var endur-
kjörin formaður VM. 

Niðurstaðan var kynnt á 
aðalfundi VM sem var haldinn 
föstudaginn 25. mars 2022.

 Í formannskjöri voru þrír 
félagsmenn í framboði og hlaut 
Guðmundur Helgi Þórarinsson 
50,13% atkvæða. Hvað stjórn-
arkjörið varðar var nokkur 
endurnýjun í stjórn félagsins 
og niðurstaða kosningarinnar 
nokkuð merkileg þar sem tvær 
konur voru kosnar í stjórn 
félagsins.  Guðmundur Helgi 

aðaLFundur VM
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Guðmundur Helgi 
endurkjörin formaður

Frá aðal fund inum.

 Guðmundur Helgi mun gegna formennsku næstu fjögur ár, hið minnsta.  
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Hlut fall kvenna í stjórn inni fer úr 0% upp í 16,5%.

mun gegna formennsku næstu 
fjögur, hið minnsta.  Fundurinn 
fór fram bæði sem staðfundur 

og fjarfundur. Allar kosningar 
á fundinum voru rafrænar og 
fundargögn sömuleiðis. 

Fundinn sátu 71 félagsmenn, 
þar af mættu 41 á staðinn og 30 
félagsmenn voru á fjarfundi.

Til hamingju 
með daginn 

sjómenn!
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 Niðurstaða úr formanns- og stjórnarkjöri voru  
tilkynnt á aðalfundi föstudaginn 25 mars. 
 
Þátttaka var 31,1%. 

Formaður VM tímabilið 2022-2026

Guðmundur Helgi Þórarinsson 50,13% (566 atkvæði)

Guðmundur Ragnarsson 27,72% (313 atkvæði)

Eiríkur Ingi Jóhannsson 17,01 (192 atkvæði)

Auðir 5,14% (58 atkvæði)

Til stjórnar 2022-2024

Jónína Snæfríður Einarsdóttir (633 atkvæði)

Einar Sveinn Kristjánsson (523 atkvæði)

Tinna Magnúsdóttir (515 atkvæði)

Agnar Ólason (391 atkvæði)

Pétur Freyr Jónsson (376 atkvæði)

Kristmundur Skarphéðinsson (371 atkvæði)

Helgi Már Sigurgeirsson (323 atkvæði)

Sigurður Gunnar Benediktsson (314 atkvæði)

Í varastjórn 2022-2024

Símon Guðvarður Jónsson (290 atkvæði)

Valbjörn Jón Höskuldsson (273 atkvæði)

Guðmundur Hermann Salbergsson (268 atkvæði)

Guðni Þór Elísson (264 atkvæði)

Svanur Gunnsteinsson (262 atkvæði)

Sigurður Jóhann Erlingsson (246 atkvæði)

Einar Óskar Friðfinnsson (221 atkvæði)

Brynjólfur Árnason (197 atkvæði) 

Úrslit kosninga til formanns og stjórnar VM

 Þau koma ný í stjórnina: Snæfríður Einarsdóttir, Helgi Már Sigurgeirsson og 
Tinna Magnúsdóttir. Sem fyrr segir eru Snæfríður og Tinna fyrstu konurnar sem 
kjörnar eru í stjórn VM.Guðmundur Helgi í ræðustóli á aðalfundinum.

aðaLFundur VM



Hugaðu að þinni símenntun á www.idan.is

Fræðsla fyrir fagfólk í iðnaði
Iðan býður upp á fræðslu sem er einstök í
sinni röð. Þar má nefna námskeið í hönnun,
stjórnun og stýringu ýmiskonar vélbúnaðar.
Sérsniðin fyrirtækjanámskeið og ráðgjöf er
einnig í boði.

Fræðslugreining
Námskeið
Beinar útsendingar
Hlaðvarp (Augnablik í iðnaði)
Fræðslumolar
Fyrirlestrar

Í MÁLM- OG VÉLTÆKNIGREINUM

FJÖLBREYTT FRÆÐSLA
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viðtal



Hann fæddist og ólst upp 
í Reykjavík en er ættaður 
að vestan í báðar ættir. 

Faðir hans var sjómaður og vann 
lengi sem fyrsti vélstjóri á strand-
ferðaskipinu Esjunni. „Þegar við 
bræðurnir fórum að stálpast tók 
hann okkur með á sumrin, þegar 
ekki var skóli, þannig að við vorum 
orðnir sjóaðir þegar við fórum svo að 
vinna.“

Hann kynntist bátunum við 
Breiðafjörðinn á sumrin. Kynntist 
þannig bátasjómennskunni. Og svo 
var það dúntekjan.

 Kristinn lærði járnsmíði. Það 
var fjögurra ára nám. Kláraði það 
vorið 1944. Hann hóf svo nám við 
Vélskólann um haustið. Hann 
ætlaði að verða sjómaður. Vélstjóri. 
„Pabbi var búinn að vera svo mikið 

á sjónum og eins okkar kunningjar. 
Þá lá leiðin þangað.“

 Faðir Kristins varð síðar vélstjóri 
á Goðafossi. Kristinn vann um borð 
sumarið 1944 áður en hann hóf 
nám við Stýrimannaskólann um 
haustið - var kolamokari og kyndari 
- og þá fór yngri bróðir hans, Pétur 
Már, í plássið hans. Pétur Már var 
aðeins 17 ára gamall. Faðir þeirra 
ætlaði þá að fara að hætta að vinna 
vegna aldurs. Svo var Goðafoss 
skotinn niður 10. nóvember 1944. 
Kristinn frétti af árásinni og fór 
ásamt Gísla bróður sínum niður 
á bryggju þar sem þeir vissu að 
þangað kæmu skipbrotsmenn. „Við 
fórum niður á bryggju. Verið var að 
koma með fólkið sem bjargaðist og 
við ætluðum að taka á móti okkar 
mönnum. Hvorugur þeir kom, 

hvorki pabbi né Pétur Már bróðir 
minn. Þeir björgðuðst ekki. Þetta 
var okkur öllum mjög erfitt. Verst 
þó fyrir mömmu. Hún tók þetta 
eðlilega mjög nærri sér.“

Mjög frumstætt
Kristinn er orðinn vélstjóri þegar hér 
er komið sögu. Hann vann í stuttan 
tíma í Rafstöð Reykjavíkur við 
Elliðaár og svo í Soginu, Ljósafoss-
virkjun. Hann leysti svo af um tíma á 
varðskipinu Ægi.

 „Svo eftir það sótti ég um hjá 
Eimskip, sem vélstjóri. Þá var erfitt 
að fá pláss og ég leysti af þangað til 
losnaði fast pláss.“ Kristinn var hjá 
Eimskip í sjö ár. Fyrst á Goðafossi, 
svo voru það Brúarfoss, Tröllafoss, 
Reykjafoss, Lagarfoss og Selfoss.

 „Þetta var oft erfitt og mikil 

Kolakynding 
og svartolía

Kristinn D. Hafliðason

Viðtal: SVaVa JónSdóttir

ViðtaL
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 Kristinn D. Hafliðason er 100 ára. Hann kynntist sjónum ungur, var vélstjóri og í sjö ár  

sigldi hann á fossum Eimskips og síðar í áratugi á togurum annarra félaga.  

Faðir hans og einn bróðir fórust þegar skotið var á Goðafoss í nóvember 1944. 

Mörgum árum síðar létust sex manns um borð þegar kviknaði í skipi þar sem Kristinn var skipverji.
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þrengsli. Við vorum margir saman 
í klefa. Efri og neðri koja. Þrengslin 
voru verst af öllu. Þegar maður var 
að þvo sér þurfti maður að dæla 
vatni upp með handdælu. Þetta var 
svo frumstætt á allan hátt. Þetta er 
lúxus í dag; sérklefar og þvottaað-
staða. Það er allt annað.“

 Það voru líka mikil þrengsli 
í vélarrúminu. Og mikill hiti. 
„Ég er svo slæmur í lungunum 
eftir það. Þetta voru kolaskip. Og 
kolareykurinn hefur farið illa með 
lungun. Frá kötlunum kom bæði 
reykur og mikill hiti. Loftræstingin 
var bara ventlar sem var snúið eftir 
vindáttinni.“

 „Brúarfoss var gamalt kolaskip. 
Það var talið nokkuð gott á þeim 
tíma. Það fór vel um mann á sjó. 
Það er svo skrýtið; sumir þola 
sjóveikina en sumir verða bara 
strax veikir og halda ekki niðri mat. 
Það hlýtur að vera alveg skelfilega 
erfitt. Pabbi var búinn að venja 
okkur við. Fórum með honum á sjó 
á sumrin, eins og ég sagði áðan. 
Þannig við vorum orðnir sjóaðir og 
ég man ekki eftir að verða nokkurn 
tímann sjóveikur.“

Sex fórust
 Kristinn fór næst á togara.

 „Ég var lengst af á togurunum. Það 
var miklu meira kaup. Mikið fiskirí.“

 Hann leysti af á nokkrum togurum 
áður en hann fékk fast pláss á 
Hallveigu Fróðadóttur en þar var 
hann í 17 ár.

 Vélarnar í Hallveigu voru olíukynt-
ar. „Þetta var mjög frumstætt. Það 
stóð mikill reykur frá vélunum. Við 
náðum aldrei að reykræsta almenni-
lega. Fór þó eftir veðri og vindum. Ég 
er slæmur í lungunum eftir þetta sem 
og kolunum áður. Olíubrælan bætti 
ekki neitt. Síður en svo.“

Sjómenn vita fátt verra en þegar 
eldur verður laus í skipi. Kristinn 
hefur reynslu af því.

 „Við vorum út af Reykanesi. Þetta 
var um nótt, við vorum á útstími. Við 
vorum allir vaktir upp. Ég og tveir aðr-
ir reyndum að opna neyðarútganginn. 
Hann var læstur innan frá. Reykurinn 
var svo mikill að við komumst ekki 
til að opna. Þetta var átakanlegt. Mig 
minnir að sex hafi farist. Björgunar-
menn frá varnarliðinu komu okkur 
til aðstoðar. Þeir voru þrautþjálfaðir 
og þeim tókst að slökkva eldinn. 

Mikill reykur myndaðist. Þetta hafði 
eðlilega vond áhrif á okkur.“

Svartolía og  Bjarni Ben.
„Þar um borð var mjög rúmgott og 
öll tæki betri en ég hafði áður séð. 
Gallinn var samt sá að í sparnaðar-
skyni notuð svartolía til að spara. Það 
er algjör tjara. Og hún fór illa með 
fötin okkar og þetta var svo heitt að 
maður gat brennt sig. Brennsluolían 
sem við vorum með áður var hrein og 
köld og hægt að vinna með hana við 
allar aðstæður. Ekki svartolíuna. Það 
voru alltaf vandræði með hana. Ég 
brenndi mig á höndunum og bróðir 
minn á höfuðinu. Sárin greru aldrei 
almennilega.“

Stundum var siglt svo norðarlega 
að ísjakarnir skreyttu hafflötinn. 
„Þegar skipið fór í gegnum ísinn þá 
voru miklir skruðningar. Sumir okkar 
þoldu það illa. Þetta voru leiðinleg 
hljóð sem mynduðust þegar skipið 
fór í gegnum ísinn.“

Hvað er eftirminnilegast frá ferlinum?
„Sennilega var þetta erfiðast á stríðs-
árunum. Það var ansi mikil spenna. 
Maður var kannski að vinna niðri í 
vél og svo var flautað „allir að fara í 
bátana“ og maður vissi ekki hvort það 
var æfing eða ekki. Það tók náttúrlega 
á. Það gekk illa að venjast því.“

Dreymir Kristin stundum  
að hann sé á sjónum?
„Já, það hefur komið fyrir. Það er 
dálítið síðan að mig dreymdi að við 
værum að koma til Bandaríkjanna 
og ég var einn niðri í vél. Mér 
fannst ég vera í vandræðum og 
mætti ekki fara frá stjórntækjunum 
en þurfti samt að láta laga tækin. 
Ég vaknaði með einhverjar áhyggj-
ur. Þetta var nú bara draumur. En 
hann var ansi skýr.“ 

„Ég er svo slæmur í lungunum 
eftir það. Þetta voru kolaskip. 
Og kolareykurinn hefur farið illa 
með lungun. Frá kötlunum kom 
bæði reykur og mikill hiti. Loft-
ræstingin var bara ventlar sem 
var snúið eftir vindáttinni.“

ViðtaL
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Sagan

Laust eftir hádegi þann 10. 
nóvember 1944 var Goða-
fossi, farþegaskipi Eim-

skipafélags Íslands, sökkt af þýskum 
kafbáti skammt utan við Garðskaga. 
Með skipinu fórust 43, fjórtán 
skipverjar og tíu farþegar auk 19 
skipverja af olíuskipinu Shirvan sem 
áhöfn Goðafoss hafði bjargað stuttu 
áður. Aðeins 19 var bjargað, þar af 
einum skipverja af Shirvan. Þetta 
atvik markar djúp spor í íslenska 
siglingasögu enda mesta blóðtaka 
sem Íslendingar hafa orðið fyrir af 
völdum stríðsátaka.

Strax í upphafi heimsstyrjaldar-
innar síðari lýstu Þjóðverjar yfir 
bannsvæði umhverfis Bretlandseyj-

ar. Upphaflega markmiðið var að 
knýja Breta til uppgjafar með því 
að koma í veg fyrir birgðaflutninga 
til landsins. Þjóðverjar hófu strax 
kafbátaárásir á skip og hjuggu 
þeir djúp skörð í kaupskipaflota 
bandamanna, sérstaklega á fyrstu 
árum styrjaldarinnar.

Úlfahjörð
Kafbátahernaður Þjóðverja var 
áhrifaríkastur þegar þeir söfnuðust 
saman í svokallaðar úlfahjarðir og 
réðust á skipalestir. Undir forystu 
reyndra kafbátaforingja gátu þessir 
hópar kafbáta valdið ótrúlegum 
skaða. Í september 1940 réðust til 
dæmis kafbátar á skipalest sem 

taldi 41 skip og sökktu 12 þeirra 
og í október sama ár var ráðist á 
skipalestina SC-7 þar sem aðeins 
15 skip af 35 náðu höfn í Bretlandi. 
Þjóðverjar misstu ekki einn einasta 
kafbát í þessum tveim árásum. 
Árið 1944 var vitað að senn drægi 
að lokum heimsstyrjaldarinnar. 
Hernaðarstyrkur bandamanna óx 
dag frá degi á meðan iðnaðarmáttur 
og stríðsframleiðsla Þjóðverja dróst 
saman. Þjóðverjar voru á undanhaldi 
á helstu vígstöðvum og það átti 
einnig við um úthöfin. Seint á árinu 
1943 höfðu þýskir kafbátar hætt að 
gera hópárásir og tóku að sigla einir. 
Ein ástæðan var að eldsneytisskortur 
var farinn að há Þjóðverjum og í 

Erfiðast var að hlusta 
á neyðaróp barnanna

Goðafoss, farþegaskip Eimskipafélags Íslands.
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stað þess að flakka um úthöfin í 
hópum lágu þeir við strendur og 
réðust á skip þegar þau komu af hafi. 
Innsiglingarleiðir stærri hafna var 
eitt þeirra uppáhalds fylgsni.

Skipalestin UR-142
Í byrjun nóvember árið 1944 
var Goðafoss á heimleið með 
skipalestinni UR-142 eftir tæplega 
mánaðar ferð til New York með 
viðkomu í Loch Ewe á Skotlandi. 
Goðafoss, sem hafði áfallalaust 
verið í siglingum öll stríðsárin, var 
forystuskip lestarinnar en auk þess 
voru fjögur önnur kaupskip og fimm 
vopnaðir togarar. Engin herskip 
fylgdu skipalestinni sem var ekki 
óvenjulegt. Vopnaðir togarar sáu 
yfirleitt um varnir þeirra skipalesta 
sem íslensk skip sigldu með. Þegar 
skipalestin nálgaðist Ísland um 
kvöldið 9. nóvember lenti hún í 
slæmu veðri og ákvað skipstjórinn 
á Goðafossi, Sigurður Helgason, að 
bíða af sér veðrið. Þar sem Goðafoss 
var forystuskip skipalestarinnar var 
komið merkjum til hinna skipanna 
um að gera slíkt hið sama. Þegar 
birti af degi kom í ljós að skipin 
hafði rekið í sundur og voru ekki 
lengur í sjónfæri hvert við annað. Í 
grennd við Goðafoss voru þó þrjú 
af skipunum, eitt kaupskip og tvö 
fylgdarskip. Þar sem skipstjórinn 
á Goðafossi vissi ekki hvar hin 
skipin voru sigldi hann ásamt hinum 
skipunum þremur hefðbundna leið 
fyrir Garðskaga á leið til Reykjavíkur. 
Ekki leið á löngu þangað til Goðafoss 
sigldi fram á tvo björgunarbáta af 
einu af skipunum úr lestinni, breska 
olíuskipinu Shirvan, sem brann við 
sjónarrönd. Í bátunum tveim voru 
20 skipbrotsmenn, margir þeirra illa 
særðir. Hlynnt var að þeim þegar 
þeir voru komnir um borð og þar 

fór fremstur í flokki Friðgeir Ólason 
læknir sem var farþegi um borð í 
Goðafossi ásamt eiginkonu sinni og 
þremur ungum börnum.

Svartur fáni á lofti
Þýski kafbáturinn U-300 undir 
stjórn foringjans Fritz Heins hafði 
grandað breska olíuskipinu fyrr um 
morguninn. Ólíkt því sem tíðkaðist 
ákvað kafbátaforinginn að bíða í 
nágrenninu, sennilega til að tryggja 
að olíuskipið sykki en skipin sem 
leituðu kafbátsins. Þeir sem lifðu 
sprenginguna af áttu um fátt að 
velja. Farþegar og áhöfn söfnuðust 
saman á bátadekkinu og reyndu 
að losa um björgunarbáta og fleka. 
Þegar tekist hafði að koma bát og 
flekum frá skipinu varð hver og 
einn að reyna að bjarga sér. Það 
var erfitt að komast á flekana með 

Sagan

Forsíða Morgunblaðsins 12. nóvember 1944.

 Engin herskip fylgdu 
skipalestinni sem 

var ekki óvenjulegt. 
Vopnaðir togarar sáu 

yfirleitt um varnir 
þeirra skipalesta sem 

íslensk skip sigldu með.
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því að stökkva af skipinu, svo að 
flestir þurftu að henda sér í sjóinn 
og synda að rekaldi til að halda 
sér á floti. Sökkvandi skipið var 
dauðagildra og allir vissu eftir tíðar 
björgunaræfingar að nauðsynlegt 
var að komast töluvert frá skipinu 
til að eiga það ekki á hættu að 
sogast niður með því þegar það 
sykki. Þetta var erfitt í öldurótinu og 
ekki síst fyrir þá sem voru meira eða 
minna slasaðir. Einhverjum tókst 
það þó.

Eftirlifendur
Óttar Sveinsson skrifaði bók um 
árásina á Goðafoss árið 2003 og 
talaði þá við nokkra eftirlifendur 
slyssins. Lýsingar þeirra eru eina 
leiðin til að nálgast skilning á því 
sem gerðist á þeim mínútum sem 
tók Goðafoss að sökkva og klukku-
tímunum áður en þeim sem lifðu var 
bjargað. Einn hásetinn á Goðafossi 
þurfti að stökkva í sjóinn og tók með 
sér lítinn dreng þar sem hann sá 
hvergi foreldra hans. „Það þurfti afl 
til að komast frá soginu. Allt í einu 
missti ég takið á drengnum. Aðeins 
ein hugsun komst að. Bjarga sér, 
bjarga sér, komast upp, upp, upp. 
Anda. Ég saup sjó, brimsaltan sjó, 
og fann til yfirþyrmandi óþæginda 
í munni, nefi og eyrum.“ Annar 
skipverji sagði frá því að ömurleg-

ast hafi honum þótt að horfa á 
fólkið sem flaut um allan sjó innan 
um brak úr skipinu. Erfiðast var 
að hlusta á neyðaróp barnanna og 

geta ekkert gert til að bjarga þeim. 
Fram hjá honum flaut einn breski 
sjómaðurinn af Shirvan.

„Þetta var maðurinn sem hafði 

Sagan

„Það þurfti afl til að komast frá soginu. Allt í einu 
missti ég takið á drengnum. Aðeins ein hugsun 

komst að. Bjarga sér, bjarga sér, komast upp, upp, 
upp. Anda. Ég saup sjó, brimsaltan sjó, og fann til 
yfirþyrmandi óþæginda í munni, nefi og eyrum.“

Þar sem skipstjórinn á 
Goðafossi vissi ekki hvar 
hin skipin voru sigldi 
hann ásamt hinum skip-
unum þremur hefðbundna 
leið fyrir Garðskaga á leið 
til Reykjavíkur. 
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fengið eldgusu framan í sig, augun 
farin, nefið brunnið, hendur og 
allt. Ég sá þennan mann koma 
fljótandi fram hjá okkur í sjónum, 
liggjandi á bakinu. Andlitið var 
skelfilega brunnið en vesalings 
maðurinn var enn á lífi þarna í 
köldum sjónum.“ Annar skipverji 
komst á fleka. „Vinnufélagar 
mínir voru þarna í kringum mig, 
ýmist lifandi, látnir eða í bráðum 
lífsháska. Það var svo stutt síðan 
við höfðum verið að búa okkur 
undir heimkomu en nú vorum við 
blautir og kaldir á björgunarfleka 
meðan breskir korvettumenn jusu 
djúpsprengjum frá borði.“ 

Skipbrotsfólkið beið allan 
eftirmiðdaginn eftir hjálp. Það 
vissi að björgun gat dregist því 
gæsluskipin höfðu skipanir um 
að einbeita sér að því að finna 
kafbátinn, fólkið varð að bíða. 
Milli fjögur og fimm um daginn 
var fólkinu loks bjargað, flestum 

af gæsluskipinu Northern Reward. 
Eftir að um borð var komið hélt 
leitin að kafbátnum áfram í 
ellefu klukkustundir. Klukkan 
hálf þrjú aðfaranótt 11. nóvember 
kom Northern Reward inn á 

Reykjavíkurhöfn með skipbrots-
mennina. Þaðan voru flestir fluttir 
á Sjúkrahúsið í Laugarnesi. Leitin 
að Goðafossi Flakarannsóknarfé-
lag Íslands, sem er félagsskapur 
atvinnukafara, áhugakafara, 
sérfræðinga og söguáhugamanna, 

hefur það sem eitt af sínum 
meginmarkmiðum að finna flakið 
af Goðafossi. Tilgangur félagsins 
er ekki að kafa niður á flakið, 
heldur einfaldlega að staðsetja 
það. Félagsmenn eru meðvitaðir 
um hversu miklu máli flakið 
skiptir fjölmarga, og mikilvægi 
þess að staðsetja það þess vegna. 
Flakinu verður sýnd sama virðing 
og um grafreit eða kirkjugarð sé 
að ræða. Ætlunin er ekki að hreyfa 
við neinu enda gengur það gegn 
siðareglum félagsins. Landhelgis-
gæslan hefur einnig leitað flaksins 
sem sýnir að þessari sögu lýkur 
ekki fyrr en flakið er fundið. Það 
má segja að Goðafoss nái ekki 
höfn fyrr.

Helstu heimildir: Óttar Sveinsson,  

Árás á Goðafoss. Hulda Sigurborg 

Sigtryggsdóttir, Í skotlínu.  

Tómas Þór Tómasson, Heimsstyrjaldar-

árin á Íslandi 1939-1945.

Sagan

„Skipbrotsfólkið beið allan eftirmiðdaginn eftir hjálp. Það vissi að björgun gat dregist því gæsluskipin höfðu skipanir um að einbeita sér 
að því að finna kafbátinn, fólkið varð að bíða.“

Félagsmenn eru 
meðvitaðir um hversu 

miklu máli flakið skiptir 
fjölmarga, og mikilvægi 

þess að staðsetja það 
þess vegna. 
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Hefur aldrei 
unnið með 

kvenkyns vélstjóra
J. Snæfríður Ein ars dótt ir aðalmaður í stjórn VM

ViðtaL
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Höfundur: HJöríS rut SigurJónSdóttir

E in þriggja nýrra stjórnar-
manna í Félagi vélstjórn-
ar- og málmtæknimanna 

fór fyrst á sjó, 15 ára gömul, með 
frænda sínum sem gerði út trilluna 
Kastró frá Bakkafirði. J. Snæfríður 
Einarsdóttir sem yfirleitt er 
kölluð Snæa er fædd 1977, hún er 
alin upp í sveit í nágrenni Vopna-
fjarðar og ung var hún farin að 
keyra farartæki eins og tíðkaðist í 
sveitinni. Ef eitthvað bilaði var hún 
hvött til að fikta sig áfram og finna 
út hvað væri að.

Snæa segist ekki hafa fundið sig 
í framhaldsskóla, hún ætlaði að 
verða sjómaður og sótti um í vél-
skólanum. Þar fékk hún menntun 
sem hefur nýst vel í gegnum árin. 
Hún vann á sjó með fram námi og 
tók smiðju hjá Samherja  „Ég var á 
trillum fyrir austan, á netabátnum 
Krossey frá Höfn svo var ég á 
grálúðu línuveiðum, á Byr frá 
Vestmannaeyjum, karfaveiðum 
á Brettingi frá Vopnafirði og 
uppsjávarveiðum fyrir norðan 
á Samherjaskipunum Þorsteini og 
Vilhelm.

Þannig að ég fékk reynslu af 
ólíkum veiðarfærum. Þetta var 
hrikalega gaman og smiðjutíminn 
var með skemmtilegri tímum í lífi 
mínu,“ segir Snæa. Ég tók fyrstu 
tvö stigin í gamla vélskólanum 
tók svo eins árs frí frá námi og 
vann á Ratsjárstöðinni á Gunn-
ólfsvíkurfjalli, eftir það flutti ég 
norður og útskrifaðist með 4. stig í 
vélstjórn frá Verkmenntaskólanum 
á Akureyri 2003.

 Var ekkert skvísulega klædd
 Þegar hún hóf námið 17 ára var 
hún með sítt ljóst hár sem fór 
engan vegin við þá steríótýpu sem 
stundum hefur verið teiknuð upp 
af konum í karlastéttum. „Þegar 
ég sótti um í Ratsjárstöðinni á 

Gunnólfsvíkurfjalli, spurði pabbi 
mig hvort ég ætlaði svona klædd. 
Ég man nú ekki í hverju ég var en ég 
var ekki neitt skvísulega klædd en 
honum fannst það yrði að sjást að ég 
gæti unnið. Þetta er bara dæmi um 
tíðarandann þá. Menn voru oft hissa 

ViðtaL

Hætti á sjó þegar hún varð móðir
Hún stefndi að sjómennsku og vann við hana en eftir að börnin fæddust 
hefur hún ekki farið á sjó. „Ég sá ekki fyrir mér að vera móðir á sjó. nú eru 
börnin orðið svo stór að það hefur alveg hvarflað að mér að fara aftur, ég 
endurnýjaði allavega skírteinið  fyrir þremur árum,“ segir Snæa.

Fáar konur eru í faginu og segir hún mikilvægt að hafa haft fyrirmynd. 
rannveig rist kláraði vélstjórann tuttugu árum á undan Snæu og hafði 
engin kona lokið náminu í millitíðinni. Sjálf vill hún vera fyrirmynd fyrir 
aðrar stúlkur og konur. „mér hefur verið tekið mjög vel þó að stöku 
sinnum hafi maður fengið svona; hvað ert þú að vilja upp á dekk viðmót,“ 
segir Snæa og játar að hún hafi gaman af því hrista upp í kynjakerfinu. 
Hún bætir við að efasemdirnar hafi alltaf horfið fljótt þegar hún sýndi og 
sannaði að hún gæti þetta.

 Sjá umfjöllun um Rannveigu Rist á bls. 28-34
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að kona væri vélstjóri en viðhorfið 
hefur breyst mikið með árunum.“ 
Enn eru þó fáar konur vélstjórar og 
hefur hún til dæmis aldrei unnið 
með öðrum kvenkyns vélstjóra á 
sinni starfsævi.

 Snæfríður hefur komið víða 
við og starfaði til dæmis hjá 
Vinnueftirlitinu við vinnuvéla-
skoðanir og sem stöðvarvörður í 
Laxárvirkjun. Fyrir ellefu árum fór 

hún í BA nám í sálfræði því hún 
ætlaði sér að komast í stjórnunar-
stöðu. Í þessum geira eru margir 

stjórnendur verkfræðimenntaðir 
og því fór hún vel yfir nám sem var 
í boði og hvað myndi gefa henni 
sérstöðu og gera hana að góðum 
stjórnanda.

 „Stjórnun snýst nefnilega 
mest um samskipti og mannlega 
hegðun.“ Því næst fór hún í meist-
aranám í stjórnun og stefnumótum 
og vann fyrst eftir námið sem 
forstöðumaður öryggismála 
hjá HB Granda. Í dag starfar hún 
hjá HSE Consulting sem sérhæfir 
sig í ferlastjórnun, þar aðstoðar 
hún fyrirtæki og er til ráðgjafar t.d. 
við stefnumótun og innleiðingu ISO 
staða.

Vill leggja áherslu á menntamál
 Snæa segist nokkru sinnum 
hafa látið hvarfla að sér að fara 
í stjórn VM en þá orðin of sein 
til að gefa kost á sér. „Ég lét 
verða að því núna. Þó að ég sé 
búin að vinna allskonar störf, 
að þá hefur VM alltaf verið mitt 
félag. Það skiptir máli að hafa 
fjölbreyttan hóp í stjórn, vélstjórar 
eru ekki bara á sjó og í virkjunum,“ 
segir Snæa og ætlar að nýta sína 
fjölbreyttur reynslu til góðra starfa.

 Hún vill leggja áherslu á mennta-
mál. „Þetta er góð menntun sem er 
ekki alltaf nógu vel metin. Það vantar 
betri tenginu á milli verknáms og 
háskólanáms. Auðvitað eru áskor-
anir nú þegar fjórða iðnbyltingin er 
á fullu flugi, við verðum að vera á 
tánum til að halda í við þarfir vinnu-

ViðtaL

„Þegar ég sótti um í Ratsjárstöðinni á 
Gunnólfsvíkurfjalli, spurði pabbi mig hvort ég 

ætlaði svona klædd. Ég man nú ekki í hverju ég var 
en ég var ekki neitt skvísulega klædd en honum 

fannst það yrði að sjást að ég gæti unnið.“

Efnavara • Festingar • Slípivörur
Persónuhlífar • Handverkfæri

Vinnufatnaður • Rafmagnsvörur
Rafmagns og loftverkfæri

Hillukerfi og verkfæravagnar
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markaðsins og passa uppá störfin 
okkar,“ segir hún og því þurfi að 
auðvelda fólki að bæta við sig ef 

það vill. Þegar hún fór í háskólanám 
gilti vélstjóramenntun hennar lítið 
sem ekkert sem henni finnst ótækt. 

„Ég er ekki með lausnina en það 
þarf að ná þessu út úr sílóunum,“ 
segir Snæa að lokum. 

Menn voru oft hissa að kona væri vélstjóri en viðhorfið hefur breyst mikið með árunum.

ViðtaL

Spilstjórnun
Viðvörunarkerfi
Tankapælikerfi
DP kerfi
Töflur og tíðnibreytar

Brattvaag
spilbúnaður

Stýri og stýrisvélar
Ulstein og Kamewa 
skrúfubúnaður

Bergen og MTU vélar

Simplex skrúfuásþétti 

HSG samkeyrslukerfi
Skrúfustýringar

Hliðarskrúfur

PM-rafmagnsvindur

he
di

nn
.is

Skipa- og véladeild Héðins
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uppriFjun

Það er svolítið erfitt að 
ímynda sér hana djúpt 
oní vélarrúmi fiskiskips, 

kámuga upp fyrir haus af smurolíu 
og með skiptilykil i hendinni. 
Og þó. Hún er greinilega dugn-
aðarforkur og alveg ósmeyk. Nú 
er Rannveig Rist eini kvenmað-
urinn í Vélstjórafélaginu, eini 
vélfræðingurinn og trúlega eini 
vélvirkinn af kvenkyni á Íslandi, en 
henni virðist ekki þykja það ýkja 
stórbrotið afrek.

Þannig skrifaði Illugi Jökulsson í 
upphafi fíns viðtals sem hann átti 
við Rannveigu Rist seint á árinu 
1985.  

Ætt og uppruna? Jú, ég er fædd í 
Reykjavík hinn 9. maí 1961,” sagði 
Rannveig Rist í viðtali sem Illugi 
Jökulsson tók við hana á árinu 
1985. Snæfríður Einarsdóttir, sem 
er í viðtali hér að framan, nefndi 
Rannveigu sem fyrirmynd sína. Við 
fundum þetta viðtal við Rannveigu 
og þykir við hæfi að birta það hér. 

Byrjum:
Fyrstu árin bjó ég í Vesturbænum 
en var um alllangt skeið í fóstri 
hjá hjónum í Laugarnehverfinu. 
Maðurinn hér Guðjón Finnbogason 
og var fyrrverandi skipstjóri. Hann 
hafði meðal annars verið á skútum 
og var síðasti seglkapteinninn á 
landinu. Hann fór oft með mig 
niður að höfn að skoða skipin og 
ætli áhuginn á sjómennsku hafi 
ekki kviknað þannig – það voru 
að minnsta kosti engir sjómenn 

Fyrsta konan
og tvíbreið hörkutól

Nú, ég gekk þennan hefðbundna 
menntaveg, tók landspróf úr 

Kvennaskólanum sem þá var enn 
þá gagnfræðaskóli og settist siðan 

í Menntaskólann við Sund. Eftir 
þrjá vetur i menntaskólanum réði 

ég ekki lengur við löngunina til 
þess að fara í Vélskólann og tók 

því fyrsta stigið þar samtímis 
fjórða vetrinum í menntaskóla, 

segir Rannveig Rist.
mynd: hag



t í m a r i t  V m  -  j ú n í  2 0 2 2   2 9 

LOGSUÐA

VARMADÆLUR

VERKFÆRI OG TÆKI

RAFSUÐA OG PLASMI

BÍLAVÖRUR

SUÐUVÍR

GASBÚNAÐUR

SLÍPIVÖRUR

ÖRYGGISVÖRUR

RAFHJÓL

VELKOMIN Á 
NÝJU SÍÐUNA

Bílavörur

Gasbúnaður

Logsuða og skurður

Öryggisvörur

Rafhjól

Rafsuða & Plasmi

Slípivörur

Suðuvír

Varmadælur

Verkfæri og tæki

VÖRUFLOKKAR

Bílavörur Gasbúnaður Logsuða og skurður

Öryggisvörur Rafhjól Rafsuða & Plasmi

Slípivörur Suðuvír

Varmadælur

Verkfæri og tæki

NOKKUR DÆMI UM VÖRUÚRVAL Í VEFVERSLUN GASTEC.IS

STARTTÆKI BÓNVÖRUR GASBRENNARAR GASTÆKJASETT SUÐUSPÍSSAR

HEYRNARHLÍFAR OG FL. RAFMAGNSHJÓL ÞRÝSTIJAFNARAR PLASMASKURÐUR LOFT Í LOFT

SKURÐARSKÍFUR TIGSUÐUVÍR RÚLLUVÍR SPANHITARAR SEGLAR & SEGULVINKLAR

GASTEC.IS | NÝ NETVERSLUN

meðal nánustu ættingja minna. 
Nú, ég gekk þennan hefðbundna 
menntaveg, tók landspróf úr 
Kvennaskólanum sem þá var enn 
þá gagnfræðaskóli og settist siðan 
í Menntaskólann við Sund. Eftir 
þrjá vetur i menntaskólanum réði 
ég ekki lengur við löngunina til 
þess að fara í Vélskólann og tók því 
fyrsta stigið þar samtímis fjórða 
vetrinum í menntaskóla.

Miklu sniðugra að fara  
í Vélskólann en að 
verða stýrimaður
Var það ekkert erfitt?
Nei, alls ekki. Ég hafði svo æðislega 
mikinn áhuga á náminu í Vélskólan-
um að það varð mér mjög auðvelt. En 
um leið vildi ég ekki að vélskólanám-
ið eyðilegði fyrir mér stúdentsprófið 
eða möguleika á frekara námi, til 
dæmis í verkfræði sem ég var þá 
þegar farin að spá í. Því sló ég þessu 
saman og það gekk ljómandi vel upp.

 
Hvað dró þig í Vélskólann?
Það var eiginlega fyrst og fremst 
áhugi á því að komast á sjóinn. 
Mér fannst miklu sniðugra að fara í 
Vélskólann heldur en til dæmis að 
verða stýrimaður þar sem stýri-
mannsprófið gefur í rauninni engin 
réttindi í landi. Auk þess vissi ég 
náttúrulega að það væri ekki verra, 
ef ég færi siðan út í verkfræðina, að 

hafa verklega reynslu. Sama þjóst 
ég við að væri uppi á teningnum 
í vélsmiðjunum — ég sá fyrir mér, 
af því ég er stelpa, að ég yrði til 
að byrja með aðallega höfð í því 
að sópa gólfið og laga kaffi meðan 
strákarnir gengju strax í alvörustörf. 
Endirinn varð samt sá að ég „kláraði 
smiðjuna», sem svo er kallað, áður 
en ég komst á sjóinn. Þá taldist ég 
vera orðin vélvirki, en sveinsprófinu 
lauk ég ekki fyrr en í júní á þessu ári.

uppriFjun

Rannveig Rist ásamt Dorrit Moussaieff. Rannveig er forstjóri álversins í Straumsvík og er 
hér á tali við Dorrit.
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Hálf skrautleg saga
En hvenær fórstu á sjó?
„Það var sumarið ‘83. Ég var þá 
annar vélstjóri á Óskari Halldórssyni 
RE 157, togskipi sem gert var út frá 
Vestmannaeyjum.“

 
Gekk þér vel að fá pláss?
Ekki beinlínis. Það var raunar hálf 
skrautleg saga. Ég hafði réttindi 
yfirvélstjóra en mér datt ekki í hug 
að sækja um það, þar sem ég hafði 
nánast aldrei komið á sjó og vissi 
ekki einu sinni hvort ég yrði sjóveik! 
Eina „reynsla“ mín af sjónum var að 
fara með Akraborginni upp á Skaga 
og dóla svolítið milli Færeyjanna. Ég 
vildi þess vegna vera laus við það 
fyrsta kastið að þera of mikla ábyrgð 
og sóttist því aðeins eftir stöðu þriðja 
eða fjórða vélstjóra — eða smyrjara, 
ef ekki vildi betur til. Ég gerði mér 
raunar ekki allt of miklar vonir þegar 
ég fór að sækja um því eins og ég 
sagði áðan þá eru engir sjómenn í 
fjölskyldunni og ég hafði ekkert til 
að visa til. Flestar stelpurnar sem 
hingað til hafa verið á sjó — og 
þá yfirleitt sem hásetar — eru úr sjáv-

arplássum; feður þeirra eða bræður 
eru sjómenn og skipstjórnarmenn 
vita því nokkurn veginn að hverju 
þeir ganga. Ég var eins og óskrifað 
blað. Reyndar er það skrýtið þetta 
sjómannsleysi í ættinni. Afi minn 
var meðal þeirra átta sem stofnuðu 
Vélstjórafélag Íslands á sinum tíma 
og þau amma áttu fimmtán börn 
og maður skyldi ætla að einhver 
afkomendanna hefði farið á sjóinn. 
En það varð ekki — fyrr en ég beit 
þetta i mig. Ég kippti mér þess vegna 
ekkert allt of mikið upp við það þótt 
ég fengi ekki pláss eins og skot en 
einsetti mér að ef mér væri hafnað 
fimm sinnum að tilefnislausu þá 
skyldi ég hafa samband við Vél-
stjórafélagið.»

Ég fer ekki að treysta 
kvenmanni fyrir vélinni
Og þurftirðu að grípa til þess?
Já. Ég sótti alls um sjö stöður en 
tvisvar sóttu á móti mér vélstjórar 
með meiri réttindi svo það var ekki 
mikið sem ég gat gert í því. En þegar 
fimmta skipið lagði úr höfn með 
réttindaminni vélstjóra en mig um 

borð þá sá ég að við svo búið mátti 
ekki standa og leitaði til félagsins.

 
Það hefur verið kynferðið sem  
menn settu fyrir sig, vænti ég?
Já, menn sögðu það hreint út. Ég 
sótti um á fimm togurum og svarið 
var alltaf hið sama: „Nei, ég fer ekki 
að treysta kvenmanni fyrir vélinni!» 
í fimmta og síðasta skiptið fékk ég 
að vísu harla jákvæð svör og var 
komin með pokann minn niður á 
höfn þegar tvær grímur runnu á 
yfirvélstjórann. „Varstu að meina 
þetta í alvöru?», spurði hann og 
svo sigldi togarinn án mín. Ég hefði 
sjálfsagt getað staðið föst á mínu 
en nennti ekki að hætta á rifrildi. 
Þar sem ég var alveg óreynd vildi 
ég ekki eiga andúð yfirmannanna 
yfir höfði mér í mínum fyrsta túr. 
En mér var engu að siður alveg 
nóg boðið og skundaði því upp í 
Vélstjórafélag. Þetta gerðist um 
ellefuleytið á föstudagsmorgni og 
klukkan tvö sama dag var ég búin 
að fá pláss á Óskari Halldórssyni, 
sem beið í Vestmannaeyjum. Ég 
varð eiginlega dálítið hissa á því 

Þar sem ég var alveg óreynd 
vildi ég ekki eiga andúð 
yfirmannanna yfir höfði 
mér í mínum fyrsta túr. 

En mér var engu að siður 
alveg nóg boðið og skund-

aði því upp í Vélstjórafélag.

uppriFjun



hvað þeir uppi í Vélstjórafélagi tóku 
þetta alvarlega en þetta er náttúru-
lega lögverndað starf og því var í 
sjálfu sér ólöglegt að ráða vélstjóra 
með minni réttindi en ég hafði.

Það var miklu skemmtilegra...
Og hvernig var þér svo tekið?
Afskaplega vel. Ég hef stundum 
líkt þessu karlaveldi við himnaríki 
eins og það er i sögum. Karlarnir 
sem öllu vilja ráða skipa sjálfa sig 
i embætti Lykla-Péturs og velja svo 
og hafna hverjir komast inn fyrir 
Gullna hliðið. En þegar inn í Paradís 
er komið getur maður svo nokkurn 
veginn haft sína hentisemi.

 
Var gaman á sjónum?
Ég hélt að það yrði gaman en það 
varð miklu skemmtilegra! Þar réði 

auðvitað mestu að ég var ákaflega 
heppin með skipsfélaga — þetta 
hefði væntanlega reynst mér 
töluvert erfiðara ef áhöfnin hefði 
verið klikkuð! Þó fannst mér þeir 
svolítið skrýtnir fyrsta daginn. Öll 
áhöfnin var frá Vestmannaeyjum 
nema fyrsti vélstjóri, sem var úr 
Reykjavík og hann kom með mér til 
Eyja. Við fórum svo saman heim til 
skipstjórans, Atla Sigurðssonar, og 

þar var öll áhöfnin samankomin. 
Ég fór að spjalla við hásetana sem 
flestir voru á mínu reki og satt að 
segja fannst mér samræðulist þeirra 
ekki á háu stigi. Þeir vildu bara tala 
um undirstöðuatriði dísilvéla og 
annað í þeim dúr — þetta voru ansi 
hallærislegar tilraunir til að hefja 
samræður, þótti mér. Það lagaðist 
að vísu fljótlega og við fórum að tala 
saman eins og eðlilegt fólk og svo 
buðu þeir mér á ball um kvöldið og 
allt í fina. Ég hugsaði ekki meira út í 
þetta fyrr en löngu seinna þegar þeir 
sögðu mér að þeir hefðu verið að 
tékka á því hvort ég væri í rauninni 
vélstjóri. Af því að ég varð samferða 
fyrsta vélstjóra héldu þeir að ég 
væri vinkona hans sem hann ætlaði 
að smygla um borð undir þessu 
yfirskini!

„Ég hugsaði ekki meira 
út í þetta fyrr en löngu 

seinna þegar þeir sögðu 
mér að þeir hefðu verið 
að tékka á því hvort ég 

væri í rauninni vélstjóri.“ 

uppriFjun
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Ætluðust tila ð ég stjórnaði
Þeim hefur ekki þótt þú trúverðug  
sem vélstjóri?
„Nei, líklega ekki, en undir eins 
og þeir höfðu sannfærst um að 
ég væri það sem ég sagðist vera 
voru þeir hinir ljúfustu. Þeir tóku 
yfirmannsstöðu mína líka mjög 
hátíðlega og ætluðust til þess að ég 
stjórnaði því sem ég átti að stjórna. 
En raunar þurftu þeir að byrja á því 
að kenna mér til verka — ég vissi 
varla hvað hleri var eða troll. Skipið 
var undirmannað, við vorum ekki 
nema átta um borð, og ég þurfti 
því að fara á dekk, standa í aðgerð 
og yfirleitt ganga í öll störf — þó ég 
þekkti varla haus frá sporði á þorski! 
Ég hafði tekið próf í tiltekinni tegund 
af spilkerfi en hafði aldrei séð þetta 
spil hreyfast. Strákarnir voru mér 
mjög hjálplegir og ég varð fljótlega 
flestum hnútum kunnug. Hafi þeir 
spilað eitthvað með mig þá er ég að 
minnsta kosti ekki búin að fatta það 
ennþá...“

 
Varstu sjóveik?
,Nei, aldrei — því miður, liggur mér 
við að segja. Nú losna ég sjálfsagt 
aldrei við þessa bakteríu.

Enginn tími fyrir stæla  
og fíflalæti
Gekk vel?

Já, við fiskuðum ágætlega en 
þetta var líka mikið puð. Skipið var 
undirmannað, eins og ég sagði, og 
vélin auk þess i heldur aumlegu 
ásigkomulagi. Það þurfti sífellt að 
vera að tjasla eitthvað upp á hana, 
svo ég öðlaðist þarna mikla reynslu 
strax. Nú er hins vegar búið að gera 
Óskar upp — það kviknaði í honum 
í fyrra, meðan BSRB verkfallið stóð 
yfir — þess vegna fóru litlar fréttir 
af því. Eftir það var hann tekinn 

í gegn. En ég taldi vinnuna ekki 
eftir mér; raunar var ég frá upphafi 
ákveðin í að fara á fiskiskip fremur 
en eitthvað annað þar sem ef til vill 
hefði verið rólegra. Þegar maður 
er óreynd stelpa held ég að mikil 
vinna sé þara holl; þannig gefst 
enginn tími fyrir einhverja stæla 
eða fíflalæti sem annars gætu 
skotið upp kollinum — þó áreiðan-
lega ekki á Óskari! Nú, svo fundust 
mér veiðarnar bara spennandi...

 
Hvað tók svo við eftir sumarið?
Þá settist ég í Háskólann að læra 
verkfræði og er nú á þriðja ári. Ég 
hef ekki komist að ráði á sjóinn 
aftur; sumarið ‹84 var ég við Búrfell 
i svonefndum túrbínuflokki að 
taka upp eina vélina, og síðastliðið 
sumar hugðist ég taka það rólega. 
Ég hafði þá ekki tekið mér einn 
einasta sumarfrisdag siðan ég settist 

í Vélskólann ‹79 og síðasta sumar 
fór ég á flakk um Vestfirði — fyrst 
og fremst til þess að hitta félaga 
mína úr skólanum, sem eru þarna 
i hverjum firði, og líka meistarann 
minn í vélvirkjun, Þór Sævaldsson, 
yfirvélstjóra á Guðbjörgu. Ég hafði 
sömuleiðis þak við eyrað að leysa af 
sem vélstjóri ef tækifæri byðist og 
skrapp einn rækjutúr með Hugrúnu 
frá Bolungarvík og fékk svo pláss 
sem vaktavélstjóri í Hraðfrystihúsinu 
á Patreksfirði. Ég hafði aldrei áður 
unnið í frystihúsi svo það var mér 
töluverð lífsreynsla. Núna er ég 
alveg ákveðin í því að fara á sjóinn 
næsta sumar, ef ég fæ pláss, og 
helst frá Vestfjörðum. Ég tók mjög 
greinilega eftir því síðastliðið sumar 
að Vestfirðingar höfðu enga fordóma 
i garð stelpu sem vélstjóra, að 
minnsta kosti ekki ef borið er saman 
við Reykvíkinga.

Afi minn var meðal þeirra átta sem stofnuðu Vélstjórafélag Íslands á sínum tíma og þau 
amma áttu fimmtán börn.

uppriFjun
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Ég hef voðalega gaman af að 
vita hvernig vélarstarfa —
Hvers vegna heldurðu að það sé?
„Ja, ég veit það varla. Sjómennska 
er náttúrulega miklu almennari á 
Vestfjörðum en hér fyrir sunnan, þar 
eru allir tengdir sjónum á einn eða 
annan hátt og viðhorfið er einhvern 
veginn öðruvísi. Það hjálpaði mér að 
sjálfsögðu að ég var búin að reyna 
mig, hafði verið á Óskari. Óskar 
Halldórsson er gamalt og þekkt 

skip — þetta er sjálfur Íslandsbersi í 
Guðsgjafaþulu Halldórs Laxness...“

 
En segðu mér nú frá verkfræðinám-
inu. Hvers vegna fórstu út í það nám?
„Fyrst og fremst vegna þess að ég 
þóttist vita að það væri skemmtilegt, 
en rétt eins og með sjómennskuna 
reyndist það vera ívið skemmtilegra 
en ég þjóst við. Ég hef voðalega 
gaman af því að vita hvernig vélar 
starfa og það hafði líka sitt að segja 
að það er mikil framtíð á þessu sviði. 

Ég er í vélaverkfræði sem er kannski 
svolítið villandi nafn; þetta er 
eiginlega iðnaðarverkfræði og lýtur 
að stjórnun, rekstri og framleiðslu í 
iðnaði; hvernig á að nýta tæknina til 
iðnaðar. Annars er vélaverkfræðin 
mjög breitt svið og gefur mikla 
möguleika; það var ekki síst þess 
vegna sem ég valdi hana. Þegar öllu 
er á botninn hvolft hef ég gaman af 
öllu sem snertir vélfræði. Vélar eru 
lógískar, þær hafa tilgang.“

Ein úr hópnum og ekkert vesen
Hefurðu ákveðið hvar þú  
ætlar að enda?
Nei! — mér liggur ekkert á. Ég hefði 
reyndar aldrei farið út i þetta nám 
nema af því ég er ung enn þá; þetta 
er erfitt og tímafrekt og ég gæti 
ekki einbeitt mér að því ef ég væri 
til dæmis búin að koma mér upp 
fjölskyldu. Vélaverkfræðina ætla 
ég að reyna að kýla í gegn, eins og 
sagt er á, á fjórum árum. Hvað svo 
tekur við veit ég ekki, mér finnst ekki 

sniðugt að ákveða framtiðina allt of 
langt fram í tímann.

 
Það er mikið að gera, heyrist mér. 
Hefurðu tíma til að hugsa um eitthvað 
annað en nám og vélar?
Já, auðvitað. Ég hef afskaplega 
gaman af fólki og finnst gaman að 
skemmta mér með skemmtilegu fólki. 
Ég reyni að lifa skemmtilegu lífi; 
þó verkfræðin ætli stundum alveg 
að gleypa mig þá freista ég þess að 
spyrna á móti. Ég hef yfirleitt alltaf 
verið svo heppin að hvar sem ég hef 
komið hef ég verið tekin sem bara ein 
úr hópnum og ekkert vesin. En svo 
finnst mér líka alveg sjúklega gaman 
að vinna; mér líkar til að mynda 
mjög vel að vera vélstjóri úti á sjó. 
Félagsskapurinn er ekki minnstur 
þáttur í því; sjómenn eru einhverjir 
bestu menn sem ég hef kynnst.

Þetta eru gjarnan  
tvíbreið hörkutól
Hvernig þá?
Ja, þó þeir geti stundum verið 
groddalegir i landi þá eru þeir allt 
öðruvisi úti á sjó. Það eru allir vinir 
úti á sjó og standa saman. Sjómenn 
eru annálaðarf yllibyttur en stafar 
það orðspor ekki bara af þvi að 
þeir eiga fri á öörum tíma en flestir 
aðrir? Þetta er að minnsta kosti 
mín reynsla; þeir hafa aldrei verið 
með neinar kúnstir við mig. Og, ef 
út í það er farið, hef ég heldur ekki 
verið með neinar kúnstir við þá. 
Ég held að sumar þessar stelpur 
sem hafa fariö á sjóinn hafi fremur 
spillt fyrir en hitt. Þetta eru gjarnan 
tvíbreið hörkutól með frekjulæti og 
stæla. Það ætlaði einu sinni einhver 
að taka mig í gegn með einhverju 
rauðsokkutali og þá svaraði ég bara 
eins og satt var: Ég er ekki i neinum 
hetjuleik. Ég er bara vélstjóri.

Ég sótti um á fimm togurum og 
svarið var alltaf hið sama:  
„Nei, ég fer ekki að treysta 
kvenmanni fyrir vélinni!» 

uppriFjun
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1 .  Maí

1. maí haldinn 
hátíðlegur

K röfugöngur og baráttufundir voru 
haldnir víða um land á alþjóðlegum 
baráttudegi verkalýðsins. Með 

samstöðu og baráttu hefur launafólki tekist að 
bæta kjör sín og réttindi. 1. maí er stór dagur í 
Húsi Fagfélaganna. Hann minnir okkur á allt 
sem hefur áunnist í krafti samstöðunnar til að 
bæta lífsgæði vinnandi fólks í landinu. Félags-
mönnum aðildarfélaga hjá Húsi Fagfélaganna 
var boðið í 1. maí-kaffi.
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1 .  Maí



aðalvík ehf

allt í járnum ehf

aPa ehf

Álnabær ehf

Ásbjörn ólafsson ehf

bifreiðarverkstæði Kópavogs

bifreiðarverkstæðið baugsbót

bifreiðaverkstæði Klettur ehf

bílamálun egilsstöðum ehf

bílasmiðurinn hf

bíliðjan ehf

bj vinnuvélar ehf

blikksmiðjan vík ehf

bolungarvíkurkaupstaður

bókráð

bruggsmiðjan Kaldi

byko

dalvíkurbyggð

dmm lausnir

drífa ehf

dS lausnir

dýralæknirinn breiðdalsvík

eimskip

einingaverksmiðjan ehf

endurskoðun vestfjarðar

eyjafjarðasveit

faxaflóahafnir

fisherman hotel

fiskkaup hf

fiskmarkaður Þórshafnar

fjarðarlagnir ehf

Geislatækni ehf

Grísinn ehf

Gróðrastöðin mörk

Gröfutækni

Gröfuþjónusta steins

Háfell ehf

Hef veitur ehf

Hlaðbær Colas ehf

Hrunamannahreppur

Hvammur eignamiðlun

iðnsveinafélag Skagafjarðar

innlifun ehf

ísblikk

íslands apotek

járnsmiðja Árna og jóns

járnsmiðja óðins

KK Kranabíll ehf

Kom ehf

Kraftvélar

Kráin ehf

Króm og Hvítt ehf

KÞ verktakar ehf

Kælitækni ehf

lagnalist ehf

landsamband lögreglumanna

landsbankinn hf

lK Pípulagnir

malbikunarstöðin Höfða

minilik eþíópískt veitingarhús

mSv

möl og sandur

nonni Gull hf

nonni litli

norm-X

oddi hf fiskvinnsla-útgerð

Pallar og menn ehf

rammi

reykhúsið reykhólar

reykjarvík Sea adventures

rjómabúið erpsstaðir

Samstaða stéttafélag

SHv Pípulagnir

Sjómannasamband íslands

Skalli Selfossi

Skógarafurðir ehf

Skólphreinsun Ásgeirs

Stálsmiðjan Útrás ehf

Steinull hf

Suðurnesjabær

Súðavíkurhreppur

Svalþúfa ehf

thorship

trackwell

túnþökuþjónustan ehf

vaðlaheiðargöng

varma og vélaverk ehf

vegamót bíldudalur

veiðarfæraþjónustan ehf

vesturbyggð

við og við sf

vísir félag skipstjórnarmanna

vörðufell

Þórsberg ehf

Þörungaverksmiðjan

æco bílar
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ViðtaL

E innig var kosið til stjórnar í 
félaginu og nú brá nýju við 
þar sem tvær konur voru 

kjörnar í stjórnina. Getið er um það 
annars staðar í blaðinu.

Í upphafi er eðlilegt að spyrja 
Guðmund Helga eða hvort hann 
sé ekki sáttur við niðurstöðuna í 
stjórnarkjörinu og í formannskjörinu. 

Ekki síst þar sem bar á ósætti með 
þær breytingar sem hafa verið gerðar 
í félaginu.

Úrslitin sýna mér að ég get þá 
haldið áfram á þeirri braut sem við 
höfum lagt út á. Það er að vinna 
meira með iðnaðarmannafélögunum 
sem ég efast ekki um að sé fram-
faraspor. Við erum alltaf sterkari 

saman. Við erum nú þegar farnir að 
vinna meira með öðrum sjómanna-
félögum í sjómannadeilunni, sem 
hefur nú staðið yfir í tvö og hálft ár, 
svo mönnum þykir ganga seint og 
ganga lítið. Samt er það þannig að 
sjómannafélögin standa öll saman í 
baráttunni við útgerðina það er mjög 
langt síðan að það hefur verið svo að 

Samningur taki 
við af samningi

 Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM:

Viðtal: SigurJón M. EgilSSon

Guðmundur Helgi Þórarinsson er endurkjörin formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna þrír 

voru í framboði og hlaut Guðmundur Helgi yfir fimmtíu prósent greiddra atkvæða. Guðmundur 

Ragnarsson, fyrrverandi formaður, VM hlaut rúmlega tuttugu og sjö prósent atkvæða og Eiríkur 

Ingi Jóhannsson 17 prósent. Guðmundur Helgi hefur verið formaður í fjögur ár og hefur nú 

verið endurkjörin til næstu fjögurra ára.
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sjómannafélögin standi jafnt þétt 
saman og þau gera nú. Félögin 
eru; Sjómannafélag Íslands, Sjó-
mannasamband Íslands, þar sem 
mörg félög eiga aðild, Sjómanna 
og vélstjórafélag Grindavíkur, þar 
eru mest hásetar en líka nokkrir 
vélstjórar, svo er það Félag skipstjórn-
armanna og svo við.

Okkur hefur tekist að ganga í takt 
í þessari deilu. Saman settu félögin 
fram tilboð til útgerðarinnar. Þetta eru 
frekar einfaldar kröfur sem við erum 
með. Við förum fram á að útgerðin 
greiði okkar mönnum 11,5 prósent 
í lífeyrissjóð rétt eins og gildir um 
aðra landsmenn. Það er leiðinlegt, 
og það er ólíðandi, að okkar menn 

fái ekki að sitja við sama borð hvað 
þetta varðar og aðrir í landinu. Við 
megum ekki gleyma því að þetta er 
grunnurinn að örorkumati slasist 
menn illa eða veikist. Það verður að 
segjast eins og er að því miður er enn 
nokkuð um vond og leiðinleg slys, þó 
okkur hafi blessunarlega tekist að 
fækka banaslysum til sjós verulega.

Úrslitin sýna mér að 
ég get þá haldið áfram 
á þeirri braut sem við 

höfum lagt út á.
mynd: hag
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Guðmundur, þú segir að kröfu-
gerðinni ykkar sé einföld og það er 
komið á þriðja ár síðan kröfur voru 
settar fram, samt hefur ekki tekist að 
semja. Hvað veldur?
Krafa okkar er að fá þessi 3,5 prósent 
á lífeyrisgreiðslurnar. Síðan viljum 
við líka að kauptryggingin, sem hef-
ur ekki hækkað síðan 2019, hækki í 
samræmi við aðrar launahækkanir 
í landinu. Nú hafa þær breytingar 
orðið að tryggingargjaldið hefur 
lækkað á útgerðina sem og aðra 
launagreiðendur. Ekki má gleyma 
að auðlindagjaldið er reiknað 
út frá ebídunni. Ef gengið yrði að 
kröfum okkar þá myndu veiði-
gjöldin lækka. Þegar upp yrði staðið 
yrði kostnaður útgerðarinnar þá ekki 
nema um einn milljarður.

Vélstjórar til sjós eru rétt um tutt-
ugu prósent félagsmanna í VM. 
Vinna við samningsgerð fyrir þá 
er tímafrekari en fyrir hina félags-
mennina.

Það er margt sem þarf að gera. 
Til dæmis í þau rúmu tvö ár sem 

við höfum reynt að ná samningum 
við útgerðina þarf líka að viðhalda 
samstöðunni sem við höfum 
náð. Það gerist ekki nema með 
samtali. Okkur hefur tekist það og 
samvinna milli okkar er mjög góð. 
Það eru einhverjir áratugir síðan að 
sjómenn hafa komið eins samstíga 
að gerð kjarasamninga. Oftast hefur 
verið mesta óeiningin meðal há-
setafélaganna. Núna höfum við lagt 
mikið á okkur til að ganga saman 
í takt.

Sem fyrr segir var Guðmundur 
Helgi kjörinn með meirihluta at-
kvæða. Það er eitt. Hitt er að í fyrsta 
sinn eru konur kjörnar í stjórn VM.

Það er rétt. Þrír gengu úr stjórn 
og þrír nýir stjórnarmenn setjast nú 
í stjórnina. Þar af eru tvær konur. 
Þetta er í fyrsta sinn sem konur 
eru kjörnar í stjórnina. Ég er mjög 
stoltur af því.

Stundum er sagt við okkur til 
dæmis innan ASÍ að þegar við 
skipum í nefndir að við ættum að 
skoða betur kynjahlutfallið innan 

félagsins. Sannleikurinn er sá að 
við höfum átt bágt með það þar sem 
konur hafa aðeins verið eitt til tvö 
prósent félagsmanna. Svo var líka 
á að horfa að oft hafa ungar konur, 
rétt eins og ungir menn, ekki 
mikinn áhuga á að taka þátt í starfi 
eins og þessu og þeirri baráttu sem 
því fylgir.

Núna skipa konur um 20 
prósent stjórnarinnar, þær eru 
tvær af níu. Ég held að það sé 
nauðsynlegt fyrir hvert félag að 
hafa bæði karla og konur í stjórn. 
Þannig að stjórnin endurspegli sem 
best félagana. Ég hef heyrt í konum 
sem hafa til þessa fundið að hve 
hlutur kvenna hefur verið rýr innan 
stjórnarinnar. Nú hefur það breyst, 
sem betur fer.

Við getum ekki hætt hér að tala 
um formannskjörið. Forveri þinn 
á formannsstóli Guðmundur Þ. 
Ragnarsson var einnig í kjöri og fékk 
rúman fjórðung atkvæða. Hann sótti 
fast að þér. Guðmundur Þ. fann helst 

ViðtaL

Þegar upp yrði staðið yrði kostnaður útgerðarinnar þá ekki nema um einn milljarður.
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að stofnun 2F. Hvaða er 2F?
Það er félag í eigu iðnaðarfélaganna 
sem eru hér til húsa. Það held-
ur utan um sameiginlega starfs-
menn. Saga þess er ekki ný. Félagið 
byrjaði að starfa fyrir Rafiðnaðar-
sambandið og Matvís. Eftir því sem 
fleiri félög hafa flutt starfsemi sína 
hefur félagið 2F stækkað nokkuð. 
Fyrirmyndin er sótt til Norðurlanda. 
Þar er það þekkt að félögin reki 
saman hluta af starfseminni. Svo 
sem afgreiðslu, símsvörun, bókhald, 
mötuneyti og fleira.

Við gengum inn í þetta félag 
um áramótin síðustu. Nú erum 
við að útvíkka starfsemina, það 
er þann hluta sem unninn er af 
sameiginlegu starfsfólki. Við höfum 
ekki sett bókhald okkar að fullu inn 
í þetta nýja félag. Það verður gert. 
Við erum í Stórhöfða 29 og 31, 
húsi fagfélaganna, því hér eru 
samankomin öll iðnaðarmannafé-
lög landsins.

Guðmundur segir 
að VM geri átján samninga. Margir 
samningar iðnaðarmannafélag-
anna eru líkir hver öðrum. Hann 
segist viss um að með þessu aukna 
samstarfi muni létta á samnings-
gerðinni. Í stað þess að hver og 
einn fari í samningsgerð vonar 
hann að félögin geri þetta saman. 
Með þessu hefur einnig orðið til 
teymi, sem styður félögin hvað 
varðar gerð kjarasamninga. 
Guðmundur telur að jafnvel um 
áttatíu prósent samninga, hjá 
iðnaðarfélögunum, séu nánast 
samhljóma.

Það getur verið óþarft að við 
komum hver á eftir öðrum, segir 
Guðmundur.

Þá er spurt, segjum sem svo að 
það gerist að þið hafið náð betri 
samningum en hin félögin. Þegar þið 
svo komið saman til samningsgerðar. 

Óttast þú þá að viðsemjendur ykkar 
miði við lægstu samninga hverju 
sinni, en ekki þann hæsta sem þá geti 
endað sem launalækkun einhverja?
Ég er sannfærður um að með góðri 
samvinnu munum við hífa upp 
þá lægstu. Við stóðum saman í 
síðustu samningsgerðinni í almenna 
samningnum við SA, þegar við 
náðum þessu saman, allir nema 
Matvís. Þeirra samningur var aðeins 
öðruvísi og þeir höfðu setið eftir. 
Þeirra vinnutími er öðruvísi en okkar 
hinna. SA kom með tillögu um að 
við hin félögin myndu skrifa undir 
samninga og að samningarnir við 
Matvís yrðu kláraðir þegar við 
yrðum farnir. Við sögðum nei takk. 
Við stöndum saman og bíðum eftir 

Matvís. Matvís fann fyrir að það 
gagnaðist að hafa okkur í húsi. Við 
gátum þá borið saman bækur okkar. 
Matvís er viss um að samstaðan hafi 
hjálpað þeim. Þarna sannaðist hvað 
samstaðan getur verið góð. Ég er viss 
um það styrkur að vinna saman.

Við erum með sameiginlega 
samninga, til dæmis hjá Orkuveit-
unni og hjá Landsvirkjun. Þegar 
samið var við Norðurorku var það 
þannig að við vorum jafnvel allir 
fyrir norðan sama daginn. Þeir 
skiptust á að tala við okkur og 
Rafiðnaðarsambandið, en Samiðn 
beið á meðan þar sem fæstir starfs-
mennirnir voru þar. Norðurorka 
sagði að það væri alveg hægt að 
hafa okkur alla saman. Niðurstaðan 

„Ég hef heyrt í konum sem hafa til þessa fundið að hve hlutur kvenna hefur verið rýr 
innan stjórnarinnar. Nú hefur það breyst, sem betur fer.“

ViðtaL
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varð líka sú að samningarnir okkar 
allra eru nánast samhljóma.”

Þú ert sannfærður um að þetta fyrir-
komulag verði þínum félagsmönnum 
til framdráttar?
Já, öllu iðnaðarmannasamfélaginu. 
Sameiginlegur kraftur allra 
félaganna mun hjálpa okkur öllum.

Guðmundur nefnir hversu 
menntastefnan sé röng. Það vanti 
iðnaðarmenn meðan við menntum 
of margt fólk í svokallaðri æðri 
menntun.

Vindum okkar kvæði í kross,  
eða hoppum til baka. Nú átt þú fjögur 
ár að baki í formennskunni. Þú hafðir 
áður setið í stjórn í mörg ár. Ég spyr, 
er starf formanns eins og þú hafðir 
búist við eða kom það þér eitthvað á 
óvart?
Nei, ég held ekki. Ég vissi að þetta 
er mikil vinna. Það sem kom þó 
á óvart er hversu hægt allir hlutir 
ganga fyrir sig. Þegar ég tók við 
formennskunni 2018 vissi ég að fram 
undan væru nokkrir samningar. Nú 
fjórum árum síðar hefur ekki tekist 
að klára alla þessa samninga. Við 
verðum að temja okkur þá reglu að 
það taki samningur við af samningi. 
Undirbúningur þarf kannski að 
hefjast fyrr. Það er það sem við er 
að reyna núna. Við höfum unnið 
skoðanakönnun, hvert félag fyrir 
sig, með samskonar spurningum. 
Við getum svo borið þær saman 
og séð hvar við eigum samleið 
og hvar ekki. Í ljós kemur að við 

eigum verulega mikla samleið. Þess 
vegna eigum við að geta stillt þessu 
upp tímanlega og verið samstíga í 
samningunum. Nú eru öll félögin 
að kalla saman samninganefndir og 
trúnaðarráð og fara yfir kröfurnar 
til að vera tilbúnir í ágúst til að fara 
af stað.

Það bíða ykkar margir  
samningar á þessu ári?

Já, þá byrjum við aftur á sama 
punktinum og var 2018. Fyrir utan 
að SFS, sem ég vona að við náum 
saman fljótlega. Sá samningur verð-
ur vonandi til lengri tíma. Okkur 
hefur tekist í sumum samningum 
að hafa þá til lengri tíma en var oft 
gert áður.

Samningurinn sem náðist við 
ÍSAL, sem var sá þriðji sem við 
gerðum á rúmu ári. Þeir höfðu 

„Þegar samið var við 
Norðurorku var það 
þannig að við vorum 

jafnvel allir fyrir norðan 
sama daginn.“

ViðtaL
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aldrei fengið leyfi, frá móðurfé-
laginu, til að skrifa undir langa 
samninga. Þegar við skrifuðum 
undir lokasamning sagði Rannveig 
Rist okkur að þetta væri lengsti 
kjarasamningur sem ÍSAL hefði 
skrifað undir. Sá samningur var til 
meira en fimm ára. Í samningum 
eru uppsegjanleg atriði og rauð 
strik. En samningurinn er til langs 
tíma. Ef við getum gert fleiri lang-
tímasamninga getum við einbeittu 

okkur betur að hverjum og einum. 
Vonandi verður til sú hefð að við 
samningur taki við af samningi. 
Ef það gengur ekki verðum við að 
stilla verkalýðshreyfinguna þannig 
að um leið og samningar renna út 
þá verði boðuð verkföll. Samtök 
atvinnulífsins hafa komist upp með 
að draga fæturna í nokkra mánuði. 
Þó þeir borgi eingreiðslur, þegar 
samningar takast, fer ekki á milli 
mála að hagnaðurinn af þessu 

fyrirkomulagi er þeirra. Þetta er 
ómenning sem verður að breytast 
og þekkist hvergi nema hér.

Guðmundi er hugleikinn ávinn-
ingurinn sem hann er viss um að 
fæst með meiri samvinnu iðnaðar-
mannafélaganna, fagfélaganna.

Við komum núna sameiginlega 
að lífeyrismálunum. Nú er verið að 
tala um lengri lífaldur og áhrif hans 
á lífeyrissjóðina. Þar getum við og 
þurfum að vera í takt. Eins þarf að 
taka skattamálin í gegn. Það er gert 
á borði ASÍ. Þar er óvissa. Það hefur 
gustað um ASÍ og það þarf að ná 
meiri samstöðu áður en farið verður 
í þá baráttu sem bíður okkar. Svo er 
það verðbólgan.

Sem er að hluta til innflutt. Tveir 
stærstu áhrifavaldarnir eru elds-
neyti, sem er erfitt að eiga við nema 
að hraða orkuskiptunum sem mest 
við getum. Síðan er það húsnæð-
isliðurinn. Hann er mjög stór og þar 
þarf að gera bragarbót. Staðan er 
þannig að ungt fólk kemst ekki inn 
á þann markað. Það verður að auka 
framboð á íbúðum. Það er slegist 
um hverja íbúð. Oft eru það fjárfest-
ar sem kaupa þær íbúðir sem eru 
þó til sölu. ASÍ þarf að samstilla sig 
í húsnæðis- og skattamálum. Eins 
þurfa félögin jafnvel að lægja öldur 
innan sinna raða. Við eigum margt 
gott baráttufólk og það er nauðsyn-
legt að sú þekking og orka skili sér í 
baráttunni fyrir launafólk.

„Ef við getum gert fleiri langtímasamninga getum við einbeittu okkur betur að hverjum og 
einum. Vonandi verður til sú hefð að við samningur taki við af samningi. Ef það gengur 
ekki verðum við að stilla verkalýðshreyfinguna þannig að um leið og samningar renna út 
þá verði boðuð verkföll.“

„Það hefur gustað um 
ASÍ og það þarf að ná 

meiri samstöðu áður en 
farið verður í þá baráttu 

sem bíður okkar.“

ViðtaL
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Sagan

„Ég veit oft ekki af 
fyrr en hugmyndir 
mínar eru orðnar 

að veruleika!“

Jósafat Hinriksson:

Jósafat Hinriksson iðnrekandi var þjóðþekktur maður. Hann var frumkvöðull.  

Auk toghleragerðar kom hann sér upp sjóminjasafni í höfuðstöðvum fyrirtækisins. Atli Magnússon, 

sem var mjög fær blaðamaður heimsótti Jósafat og safnið. Samtal þeirra er stórskemmtilegt og er 

birt hér lítið breytt. Jósafat fæddist 21 júní 1924 og lést í janúar 1997.
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Uppi á lofti í norðurenda 
stórbyggingar þeirrar 
sem hýsir umsvif Jósafats 

Hinrikssonar iðnrekanda að 
Súðarvogi 4 í Reykjavík hefur á fimm 
og hálfu ári orðið til glæsilegasta 
sjóminja- og smiðjumunasafn 
landsins, en það var opnað haustið 
1988. Þeir sem heimsækja safnið 
leggja fyrst leið sína upp hringstiga 
í allháum glerturni og þegar 
upp kemur blasir safnið við - og 
vekur þegar furðu vegna stærðar og 
fjölbreytni. Sjómannadagsblaðið 
sótti Jósafat heim og margs þurfti að 
spyrja: Hvernig hefur einstaklingur 
haft burði til að koma öðru eins 
safni upp af eigin rammleik, bæði 
hvað varðar þá óhemju vinnu og 
fjármuni sem þetta hefur kostað? Þá 
eru þær spurningar ekki fáar sem 
sjálfir safngripirnir vekja en ekki 
nema örfáu gefst tóm til að fá svarað 
eða lýsa í þessu spjalli.

Safnið opnaði ég með viðhöfn 
þann 15. október 1988 á aldar-
afmæli föður míns, Hinriks 
Hjaltasonar járnsmiðs og vélstjóra 
í Neskaupstað,“ segir Jósafat 
Hinriksson. „Þetta var eftirminni-
legur dagur því margt fyrirmanna í 
þjóðlífinu sótti mig þá heim og gæti 
ég talið mörg þekkt nöfn. Þar sem 
safnið er helgað minningu föður 
míns er ekki fráleitt að byrja á að 
benda á smiðju hans sem ég hef 
endurreist í fullri stærð hérna inni. 
Þar er því ekki um neitt „módel“ 
að ræða. Mikill hluti smiðjunnar er 
auk þess sá upprunalegi, svo sem 
skiltið yfir dyrunum „Eldsmiðjan - 
1926“. Ég fékk líka dyrnar úr gömlu 
smiðjunni hans, smíðabekkina 
og flestöll verkfærin sem hann 

notaði við smíðarnar, en verkfærin 
smíðaði hann yfirleitt sjálfur. Þá 
eru upprunalegu vinnubekkirnir 
hans hér, steðjinn hans og meira 
að segja síðasta vinnusvuntan! Á 
verk stæðinu getur líka að líta tvær 
stórar, handknúnar borvélar, sem 
hvergi er að finna lengur það ég 
best veit.

Faðir minn var fæddur á Eyri 
í Skötufirði við Ísafjarðardjúp, 
en flutti til Ísafjarðar og lærði 
smíðar hjá Sigmundi Kristjánssyni 
1905-1909. Eftir það starfaði hann 
hjá Ásgeirsverslun sem járnsmiður 

og að viðhaldi 1910- 1914 og starfaði 
um skeið í vélsmiðju Jens Han-
sen Jessens þess sem setti fyrstu 
vélina í íslenskan bát, Stanley, árið 
1902. Pabbi var frábær smiður og 
fyrir sveinsstykkið sitt, fjölnota 
töng, hlaut hann sérstakt heiðurs-
skjal á iðnsýningu þeirri sem haldin 
var í Reykjavík á aldarafmæli Jóns 
Sigurðssonar 1911. Ég á hér bæði 
teikningu af þessari töng og mynd 
af heiðursskjalinu. Faðir minn var í 
fyrsta árganginum sem innritaðist 
í Vélstjóraskólann 1915 og lauk 
þaðan prófi 1917. Hann bjó eftir það 
í Reykjavík að Barónsstíg 10 eða 
til ársins 1926 þegar fjölskyldan 
fluttist austur á Neskaupstað og 
þar starfaði hann alla tíð síðan. Ég 
var þá tveggja ára, en ég er fæddur 
þann 21. júní 1924.

„Ég hef aldrei sótt um 
vinnu á ævi minni“
„Svo ég segi dálítið af ferli mínum, 
þá fór ég snemma að vinna. Ég var 7 
eða 8 ára þegar ég tók að vinna við 
saltfiskbreiðslu og í smiðju föður 
míns, en þar lærði ég að lóða og 

Jósafat Hinriksson og ritstjóri Sjómannadagsblaðsins skoða „Eldsmiðjuna“ sem faðir Jósafats,  
Hinrik Hjaltason, stofnaði árið 1926 á Neskaupstað.

Sagan

„Ég var 7 eða 8 ára  
þegar ég tók að vinna 

við saltfiskbreiðslu og í 
smiðju föður míns, en 
þar lærði ég að lóða 
og önnur smíðastörf. 

Seinna lá leiðin á sjóinn. 
Ég var þá 13 ára. “



5 2   t í m a r i t  V m  -  j ú n í  2 0 2 2

önnur smíðastörf. Seinna lá leiðin 
á sjóinn. Ég var þá 13 ára. Fyrsti 
útgerðarmaðurinn var vinur minn 
Lúðvík Jósepsson sem þá gerði út 
línubátinn Enok fyrir austan og því 
þótti mér fara vel á að fá hann til að 
opna safnið hérna formlega 1988. Ég 
lauk hinu minna mótóristaprófi í

Neskaupstað 1943 og því meira 
í Reykjavík 1946. Ég gerðist þá 
vélstjóri á bátum uns ég dreif mig 
í Vélstjóraskólann, en honum lauk 
ég 1952. Ég gerðist þá umsvifalaust 
1. vélstjóri á Goðanesinu frá 
Neskaupstað sem síðar fórst við 
Færeyjar. Þar var ég um borð uns 
ég 1953 var beðinn um að fara einn 
túr sem 1. vélstjóri á Neptúnusi hjá 
Tryggva Ófeigssyni. Þeir túrar urðu 
fleiri eða tíu ár alls áður en yfir 
lauk. Ég er ófeiminn að geta þess 
að það var Tryggvi sjálfur sem fór 
fram á það við mig - en ég hef aldrei 
sótt um vinnu á ævi minni. Ég var 
á skipinu undir stjórn þess fræga 
aflaskipstjóra Bjarna Ingimarssonar 
og fór alltaf ágætlega á með okkur, 
enda var ég á Neptúnusi í tíu ár.“

Byrjaði í 48 fermetra bílskúr
,,Ég hóf sjálfstæðan atvinnurekstur 
1963, byrjaði í 48 fermetra bílskúr. 
Senn hafði ég svo mikið að gera að 
ég varð að vísa frá mér verkefnum og 
þar á meðal stundum til Vélsmiðju 

Sigurðar Sveinbjörnssonar að Skúla-
túni 6. Einn daginn lagði Sigurður til 
að ég keypti af sér verkstæðið og það 
varð úr að ég keypti húsnæðið og 
mikið af verkfærunum - án þess að 
ráðgast við neinn bankastjóra. Það 
var árið 1965. En eftir þrettán ár var 
orðið allt of þröngt um mig í Skúla-
túninu og ég fór að leita fyrir mér 
um rýmra húsnæði. Það fann ég hér 
að Súðarvogi 4 og flutti mig hingað 
1978. Fyrst var ætlunin að ég yrði 
með húsnæðið á leigu en ég festi 
kaup á því innan nokkurra daga. 
Lóðin var 7000 fermetrar. Hér hefur 
starfsemin vaxið geysilega og hef ég 
hérna 5000 fermetra gólfpláss.“

Upphafið var gömul Bolinder-vél
En við ætluðum að ræða um safnið. 
Ég hef líklega alltaf verið haldinn 
söfnunarnáttúru, þótt ég gerði mér 
ekki grein fyrir því - hef haldið upp 

á ýmsa muni og á meira að segja 
fyrstu bólusetningarvottorðin mín 
og prófskírteinin úr barnaskólanum! 
En snemma tók ég að halda til haga 
ýmsum munum sem lutu að skipum 
og útgerð. Fyrsti gripurinn er Bolind-
ervél sem ég eignaðist fyrir um 30 
árum. Síðan hef ég stöðugt verið 
að sanka að mér gömlum gripum. 
Það kostaði mikinn undirbúning 
að koma upp húsnæðinu sem hýsir 
safnið. Skálinn sem smiðjan hjá 
mér er í er með 10,5 metra vegghæð 
og yfir kemur rjáfrið. Ég sá að það 
mundi ekki þrengja að smiðjunni 
þótt ég setti upp loft yfir henni og 
það ákvað ég nú að gera. Bita fékk 
ég flesta svo að segja gefins og eru 
þeir af þeim gæðum að þeir skapa 
langtum meira burðarþol en krafist 
er. Svo kom þetta eitt af öðru en 
framkvæmdin tók hér um bil ár að 
mig minnir. Gólfflöturinn er 340 
fermetrar.

Næstu árin fóru í að gera munina 
sem ég var búinn að draga að mér 
sýningarhæfa. Mikið bíður þó 
lagfæringar enn.

Fjöldi sýningarmuna 
bíður í geymslum
Nú getur hér að líta um 3000 
muni og hundruð hluta bíða enn 
í geymslum eftir að vera gerðir í 
stand, svo safnið er alltaf að vaxa. 
Ekki þarf ég að hafa einn fyrir því 
að safna öllu þessu, því stöðugt er 
verið að gefa mér hluti - stundum 
heilu bílfarmana! Safnið á marga 
velunnara.

En svo vikið sé að nokkru því sem 
athygli vekur hér inni má benda á 
þann hluta af safninu sem snertir 
síldveiðar á árabilinu 1926-1960 eða 
þar um bil. Hér eru ótal gerðir af 
nótahringjum og tromlum, davíður, 
tvö handsnúin snurpuspil, fjöldi af 

Sagan
Hér stendur Jósafat á pallinum þar sem 
saman er kominn ýmis glæsilegur sigl-
ingabúnaður sem prýddi brú skipa á fyrri 
tíð — kompásar, stýrisvélar, vélsímar o.fl.

„Ég var á skipinu  
undir stjórn þess fræga 

aflaskipstjóra Bjarna 
Ingimarssonar og fór 
alltaf ágætlega á með 
okkur, enda var ég á 
Neptúnusi í tíu ár.“
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koparskjöldum sem notaðir voru til 
að merkja síldartunnur og þannig 
gæti ég haldið lengi áfram. Þetta er 
einstæð heimild um þessar veiðar 
og getur ekki eignast sinn líka úr 
þessu. Þá ber hér mikið á blökkum 
af gamalli og löngu úreltri gerð, 
margar að miklu leyti úr tré. Hér 
eru líka svonefndar „jómfrúr“, sem 
notaðar voru til að strekkja reiðann 
á gömlu seglskútunum okkar. 
Allt er þetta upprunalegt - engar 
eftirlíkingar.

Þá er hér veglegt úrval af 
gömlum keðjum, sem ekki sjást 
lengur. Þær voru handsmíðaðar 
og ekkert smáverk sem að baki 
þeirri smíði hefur legið. Þegar ég 
hef fengið þær í hendur hafa þær 
oftast verið brynjaðar af ryði. Því 
fann ég upp sérstaka aðferð til 
þess að fægja þær. Ég útvegaði mér 
3-400 lítra loftkút og setti festingar 
á báða enda hans. I kútinn lét 
ég svo nokkuð af sandi, renndi 
síðan keðjunum ofan í hann og lét 
gamlan fræsara knýja kútinn hring 
eftir hring í 2-3 klukkustundir. Þá 
var allt ryðið farið af þessum gömlu 
keðjum og að slitinu frátöldu litu 
þær nú ágætlega út.

Glóandi kompásar og vélsímar
,,Á sérstökum palli hér á safninu 
hef ég komið upp safni forkunnar 
fagurra kompása, vélsíma og ýmiss 
annars búnaðar úr brú á skipum 
fyrri tíðar. Einn þessara kompása 
stendur á áttstrendri undirstöðu úr 
kjörviði og er sérlega fallegur. Þá get-
ur að líta á pallinum hátt í 200 ára 
gamla stýrisvél úr seglskipi. Henni er 
ég vitaskuld mjög stoltur af. Rattið er 
úr kopar, en aðrir hlutar úr steypu-
járni, sem eru boltaðir saman. 
Hún er hvítmáluð en rattið og aðra 
koparmuni, sem eru margir, hef 
ég pússað með sérstakri fægivél. 
Eftir að hún hefur unnið sitt starf 

á koparnum lítur hann út eins og 
spánnýr giftingarhringur.

Gömul siglingatæki eins og 
sextanta á ég hér fjóra, en þykir þó 
mest varið í svonefndan oktant. 
Hann var undanfari sextantsins 
og mun vera 200 ára gamall. Veit 
ég ekki til að nema eitt annað slíkt 
tæki fyrirfinnist hérlendis, en það 
er í eigu Stýrimannaskólans.

Samt er ótalið það siglingatæki 
sem langsamlega elst er: Það 
er svonefndur mánasteinn eða 

sólarsteinn, sem forfeður okkar 
kölluðu leiðarstein, og er minnst á 
í fornritunum. Þegar þoka skall á 
mátti af gljáanum á þessum steini 
sjá stöðu sólarinnar eftir sem áður. 
Steinninn sem ég á fannst í 1800 
metra hæð í fjalli á Grænlandi og er 
mjög fagur.“

Líkön gamalla báta og stórskipa
„Hvar á ég að bera niður næst? 
Ég á hér mörg skipslíkön og nokkur 
af fiskibátum frá aldamótum og 

upphafsárum aldarinnar. Þau hefur 
smíðað fyrir mig vinur minn úti í 
Noregi, mikill hagleiksmaður. Þetta 
eru m.a. bátar að austan, svo sem 
eimbáturinn Atli NK-1, en hann var 
síldveiðiskip og línuveiðari. Annar 
er Reykir sem smíðaður var 1898 
fyrir Konráð Hjálmarsson í Mjóafirði 
og heitir eftir fjalli þar við fjörðinn. 
Konráð var á þeim tíma mesti stór-
athafnamaðurinn og kaupmaðurinn 
fyrir austan. Hann var kallaður 
konungurinn á Neskaupstað. Þá á 

Þarna handleikur smiðurinn og athafnamaðurinn gamla brunndælu úr kopar austan af 
fjörðum, en til hægri má líta risavaxinn hverfistein sem hann grófúrjörðu og er ekkert 
smásmíði. Hverfisteinninn var notaður í einni af hvalveiðistóðum Norðmanna á Austur-
landi til þess að brýna lensurnar sem notaðar voru til aðflensa hvalinn.

Sagan

„Þegar þoka skall á mátti 
af gljáanum á þessum 
steini sjá stöðu sólar-
innar eftir sem áður. 
Steinninn sem ég á 

fannst í 1800 metra hæð 
í fjalli á Grænlandi og er 

mjög fagur.“



n Árlegt golfmót VM verður  

haldið á Hlíðarvelli þann 5. ágúst 2022.

Ræst verður frá kl. 12:00 til 14:00

Ath. Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf.  

Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.  

Þátttökugjald er kr. 6.000.

Skráning er hafin í síma 510 0400  

eða tölvupóstfang vm@vm.is  

Þátttakendur eru hvattir til að skrá sig tímanlega.  

Skráningu lýkur þann 3. ágúst.

ATH takmarkaður fjöldi

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til fyrirtækja 

fyrir að veita verðlaun til að gera mótið sem veglegast.

Golfmót vm 2022



ég dekklínubátslíkan og líkan af 
færaveiðibát af Mýrdalsgerðinni. 
Ekki skal gleymt að minnast á líkan 
af vélbátnum Magna, 24 tonna 
línubáti. Honum reri ég á í tvö ár, 
en árið eftir að ég hætti á honum 
fórst hann með fimm mönnum frá 
Sandgerði, einn komst af. Svona 
get ég talið áfram. Líkön eru hér 
af ýmsum sögufrægum erlendum 
skipum (þ.á.m. Vasa, Cutty Shark og 
St. Maríu Columbusar) og á 
veggjum má líta ljósmyndir af nær 
því öllum togurum Íslendinga frá 
upphafi. Ljósmyndir af fólki við 
fiskvinnslu í gamla daga eru hér og 
margar.

Ég hef leitast við að sýna 
þróunina í fiskileitartækjum, 
allt frá því er fyrstu ófullkomnu 
dýptarmælarnir komu í báta hér 
á landi. Það er merk saga sem að 
verulegu leyti má rekja með því að 
skoða munina hérna.»

Gestinum þótti vélarnar 
allt of snyrtilegar
„Ég minntist á að fyrsti safngripur-
inn var gömul Bolinder-vél. Margar 

gamlar bátavélar hafa bæst við síðan 
og hef ég hreinsað þær og málað svo 
þær líta út sem nýjar. Vel mætti gera 
þær gangfærar flestar, en það hef ég 
þó talið óþarflega mikið í lagt. Þær 
líta svo vel út að mætur maður frá 
Þjóðminjasafninu sagðist verða að 
setja það út á þær að þær væru allt 
of fínar(!). En þar skjátlaðist honum. 
Þegar ég var 1. vélstjóri mátti ganga 
um allt vélarrúmið í sparifötunum 
án þess að kæmi á menn blettur 
eða hrukka. Það er misskilningur 
að vélarrúm eigi að vera óþrifaleg. 
Ég var aðstoðarvélstjóri á Goðanesi 
hjá Jens bróður mínum þegar það 

kom fyrst allra íslenskra skipa 
til Hamborgar eftir stríðið. Vélar-
rúmið var svo hreint og gljáandi 
hjá mér að Þjóðverjarnir komu 
niður í hópum að skoða það og er 
sú þjóð þó alþekkt fyrir nákvæmni 
og snyrtimennsku. Það er því ekkert 
við það að athuga að vélarnar hér á 
safninu skuli gljá og skína. Þannig á 
það að vera!

En ekki eru allar þær vélar sem 
safnið á til þess fallnar að vera hér 
inni í sýningarsalnum. Hér úti á 
lóðinni má líta gufuvél sem vegur 
sjö tonn...!

Jú, þetta hefur kostað mikla 
vinnu og mikla fjármuni - því ég hef 
enga styrki hlotið frá opinberum 
aðilum né öðrum. En ég hef alla 
ævi verið sístarfandi og veit oft 
ekki af fyrr en hugmyndir mínar 
um ný og ný verkefni eru orðnar að 
veruleika. Stundum er ég steinhissa 
á hverju ég hef komið í verk, þótt ég 
segi sjálfur frá!“

Atli Már Jósafatsson upplýsti 
að safn föður hans sé varðveitt, 
með miklum sóma, í fæðingarbæ 
Jósafats, Neskaupstað.

 „Eldsmiðju“ Hinriks Hjaltasonar, föður Jósafats, er að finna upprunalegu smíðabekkina frá 1926 og verkfærasafn hans.

Sagan

„Ég minntist á að fyrsti 
safngripurinn var göm-
ul Bolinder-vél. Margar 
gamlar bátavélar hafa 

bæst við síðan og hef ég 
hreinsað þær og málað 

svo þær líta út sem nýjar.“
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n Stefnt er að fara ferðina í ágúst. Verið er að vinna að skipulagningu ferðarinnar. 

Ferðin verður auglýst á heimasíðu VM þegar búið er að festa dagsetningu og áfangastað.

ferð eldri félaGSmanna vm 2022
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Í þessu fyrsta veggspjaldi 12 hnúta 
er tekið á einum þeirra mannlegu 
þátta sem oft getur leitt til alvar-
legra slysa á sjó en það er „Áhuga-
leysi fyrir öryggi.” Á spjaldinu er 
bent á nokkur mikilvæg atriði sem 
geta komið í veg fyrir þessa hættu 
eða dregið úr henni og jafnframt 
aukið virkni og áhuga fólks fyrir 
öryggi á sjó.

Í veggspjaldi nr. 2 í er fjallað um fyrir-
byggjandi aðgerðir sem sjómenn þurfa 
að hafa í huga til að koma í veg fyrir að 

„Kæru- og agaleysi” verði vandamál með 
tilheyrandi slysahættu. Í þessu sambandi 
er m.a. fjallað um mikilvægi þess að gætt 
sé hreinlætis, að viðurkenndum verklags-

reglum og gátlistum sé fylgt, að öll atvik 
sem leiða eða leitt geta til slysa séu skráð 

og að menn treysti ekki á heppnina.

Samgöngustofa hefur 
undanfarið, ásamt ýmsum 
hagsmunaaðilum, unnið 

að verkefni um öryggi sjómanna. 
Verkefnið kallast 12 hnútar og er 
röð rafrænna veggspjalda sem fjalla 
um fyrirbyggjandi aðgerðir svo 

öryggi sjómanna sé sem best tryggt. 
Verkefnið er listi yfir tólf algenga 
þætti sem geta leitt til slysa eða 
atvika til sjós. Fjölmargir hagaðilar 
taka þátt í verkefninu og gefin verða 
út tólf veggspjöld á árinu 2022 sem 
miða að því að auka vitund og 

umræðu um öryggismál sjófarenda. 
Fyrirmyndin er sambærilegt verkefni 
„The Dirty Dozen“ sem er listi yfir 
tólf algengustu mannlegu þættina 
sem leitt geta til slysa eða atvika í 
flugtengdri starfsemi.  
 www.samgongustofa.is/12hnutar

Öryggismál sjómanna

ForVarnir



ForVarnir

Í veggspjaldi nr. 3 er fjallað um hvað 
sjómenn þurfa að hafa í huga svo öryggi 
þeirra sé sem best tryggt með viðeigandi 
fræðslu og þjálfun. Skortur á því hefur 
leitt til margra mjög alvarlegra slysa á sjó. 
Svokallaður „besserwisser“ (beturviti) er 
ekki líklegur til að tryggja góð afköst né 
öryggi. Mikilvægt er að skipverjar hafi 
fullnægjandi þekkingu á þeim verkefnum 
sem þeir taka sér fyrir hendur og hiki ekki 
við að spyrja ef þeir vita ekki. Að fólk falli 
ekki í þá freistni að giska á hvernig vinna 
eigi verkin heldur óhikað afli sé fullngæj-
andi þekkingar. Til að tryggja þetta sem 
best er mælt með því að öll áhöfnin sæki 
viðeigandi námskeið og þjálfun.

 Í veggspjaldi nr. 5 er fjallað um þá hættu 
sem stafar af þekkingarleysi við störf á sjó. 
Sá sem er tilbúinn að afla sér þekkingar er 
líklegri til að tryggja öryggi sitt og félaga 
sinna og það ber vott um sjálfsöryggi 
og skynsemi að fólk sé óhrætt við að 
viðurkenna vanþekkingu sína og afla 
sér vitneskju. Á spjaldinu er komið inn á 
mikilvæg fyrirbyggjandi atriði svo komið 
sé í veg fyrir þessa hættu. Í því sambandi 
er einna mikilvægast að fólk fylgi ætíð 
nýjustu reglum og leiðbeiningum. Að fólk 
spyrji ef það veit ekki og að menn giski 
ekki - heldur séu vissir. Fram kemur einnig 
mikilvægi þess að sjómenn taki ávallt þátt 
í þjálfun og endurmenntun því enginn 
telst fullnuma sama hver reynslan er.

Í veggspjaldi nr. 4 er fjallað um þá hættu 
sem getur stafað af ofmati á eigin hæfni. 

Sjálfsöryggi og stefnufesta er vissulega góð 
en hún verður að grundvallast af opnun 

huga og hæfninni til að uppfæra og bæta 
við vitneskjuna sem fyrir er. Að maður sé 
ætíð tilbúinn að leita nýrra og betri hug-

mynda og hlusta eftir þeim. Líkt og komið 
er inn á í spjaldi nr. 3 þá er svokallaður 

„besserwisser“ (beturviti) ekki líklegur til að 
tryggja öryggi. Maður er ekki metinn af því 

sem maður þykist geta heldur því sem mað-
ur getur. Of mikið sjálfstraust getur verið 

merki um fáfræði og mikilvægast af öllu er 
að fylgja siglingareglum og leiðbeiningum 

framleiðanda tiltekinna tækja og áhalda. 
Gott er að deila hugmyndum og skoðunum 

með öðrum í áhöfninni og komast þannig 
að sameiginlegri niðurstöðu um bestu 

leiðina til að leysa málin.
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Tárast enn

Sjóhrakning

Það var reiðarslag þegar Bergþór KE fórst og með honum tveir skipverjar.  

Þremur var bjargað úr bráðum lífsháska. Nú ætla ég að vera nokkuð persónulegur. 

Ég hafði ekki verið lengi blaðamaður á DV þegar þetta var.
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Sjóhrakning

Það var reiðarslag þegar 
Bergþór KE fórst og með 
honum tveir skipverjar. 

Þremur var bjargað úr bráðum 
lífsháska. Nú ætla ég að vera 
nokkuð persónulegur. Ég hafði 
ekki verið lengi blaðamaður á DV 
þegar þetta var.

Ég bjó áður í Ólafsvík. Þar 
kynntist ég hvernig samfélag 
nánast lamast þegar sjóslys verða. 
Mér er einkar minnisstætt þegar 
Bergvík SH 43 fórst og með henni 
fimm manna áhöfn. Ég þekkti 
eitthvað til þeirra allra. Var ekki 
vinur neins þeirra en málkunnugur 
flestum.

Ég var stýrimaður á netabát. Það 
var leiðindaveður þennan dag. 
Á landsstíminu vorum við næsti 
bátur á undan Bervíkinni. Þegar 
ljóst var að eitthvað hafði komið 
fyrir fóru allir bátar til leitar. Við 
fundum ekkert. Ekki strax. Með 
mikilli leit fór svo að lík þeirra allra 
fundust. Samfélagið í Ólafsvík var 
lamað af sorg þessa daga.

Mér var þetta ofarlega í huga 
þegar ég þremur árum síðar var 
orðinn blaðamaður á DV og var 
falið að skrifa um sjóslysið þegar 

Bergþór KE fórst. Ég hringdi heim 
til þeirra þriggja sem komust 
lífs af. Konurnar þeirra svöruðu, 
óstyrkum röddum, og sögðu allar 
að þeir myndu ekki tala fyrr en eftir 
sjóprófið. Ég heyrði og skynjaði að 
ekki væri annað að gera en bíða. 
Reynslan sagði mér að svo væri.

Yfirmenn mínir vildu fá viðtöl 
við skipbrotsmennina. Þeir urðu 
sammála mér að við gátum ekki 
annað en beðið fram yfir sjóprófið.

Komið var að sjóprófunum. Þeir 
voru teknir fyrir, hver af öðrum. 
Þetta var hreint út sagt ömurlegt. 
Sá sem yfirheyrði þá leitaði og 
leitaði að sök hjá þeim. Eins og 
þeir bæru ábyrgð á dauða félaga 

sinna. Allir brustu þeir í grát. Allir 
reyndu þeir að halda aftur af sér. 
Engum þeirra tókst það. Sjóprófið 
var opið og okkur öllum sem vorum 
viðstaddir leið illa. Við fundum 
til með mönnunum. Fáum dögum 
áður höfðu þeir upplifað sína 
verstu lífsreynslu.

Þegar sjóprófin voru loks búin 
biðum við fjölmiðlamennirnir þess 
að fá viðtöl við mennina. Þarna 
voru menn frá Ríkissjónvarpinu, 
Ríkisútvarpinu, Mogganum, 
Tímanum, Þjóðviljanum og ég og 
Gunnar V. Andrésson frá DV.

Þegar þeir loks komu fram og 
við blaðamennirnir gerðum okkur 
allir líklega til að fá viðtöl sagði 
einn þeirra. Ég man ekki hvort það 
var Einar Magnússon stýrimaður 
eða Sverrir Víglundsson vélstjóri 
sem spurði: Hver ykkar er frá 
DV. Ég sagðist vera það. Þá kom 
yfirlýsingin: Þeir ætluðu bara að 
tala við DV. Hvers vegna, hvers 
vegna spurðu hinir. Jú, vegna þess 
að blaðamaður DV, það er ég, sýndi 
skilning á aðstæðum og hringdi 
bara einu sinni og fór að óskum um 
að bíða fram yfir sjóprófin.  
Þar gagnaðist reynslan mér vel.

Höfundur: SigurJón M. EgilSSon

Sjóprófið var opið 
og okkur öllum sem 

vorum viðstaddir leið 
illa. Við fundum til með 

mönnunum. Fáum dögum 
áður höfðu þeir upplifað 

sína verstu lífsreynslu.
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Viðtalið sem ég tók við þá á 
Glóðinni í Keflavík byrjar í næstu 
opnu. Mér er þetta allt mjög 
minnisstætt. Eins þegar ég fór 
niður að höfn og að Akurey KE, 
bátnum sem bjargaði þeim þremur 
sem lifðu slysið af. Ég tók viðtal 
við Árna Vikarsson skipstjóra, 
sem nú er látinn, og hann lýsti 
atburðunum fyrir mér. En það var 
ekkert sjálfsagt. Árni sagðist leiður 
á að tala um og reyna að lýsa at-
burðunum fyrir fjölmiðlamönnum 
sem ekkert vissu um sjómennsku, 
brælur, línuveiðar og annað. Þegar 
ég sagði honum að ég hafi verið 
nokkrar línuvertíðir breyttist allt. 
Hér á eftir fer líka viðtalið sem ég 
átti við Árna.

Fyrir fáum vikum var ég að 
hjóla í hverfinu þar sem ég bý í 
Innri-Njarðvík. Lopi minn hljóp við 

hlið mér eins og svo oft. Hjón voru 
gangandi á gangstígnum. Þegar 
við nálguðumst þau bauð ég góðan 
dag og ætlaði að halda áfram. Þau 
spurðu hvort ég væri ekki Sigurjón 
Egilsson.

Þarna var þá Sverrir Víglunds-
son vélstjóri og konan hans. Við 
töluðum um slysið og kynni okkar 
í janúar 1988. Sverrir sagði mér að 

enn þann dag í dag fái hann hið 
minnsta tár í augun þegar hann 
talar um þessa lífsreynslu sína. 
Sverrir hélt áfram sjómennsku og 
varð meira að segja síðar til sjós 
með Árna Vikarssyni sem hafði jú 
bjarga þeim þremur.

Í viðtalinu við Árna Vikarsson 
kemur fram hversu mikil tilviljun 
það var að hann sá neyðarblysið.

Sjóhrakning

FÆRNI | FRUMKVÆÐI | FAGMENNSKA
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Sjóhrakning

Skipsfélagarnir heita: Einar 
Magnússon, 28 ára stýrimað-
ur. Hann er sonur Magnúsar 

Geirs Þórarinssonar, skipstjóra á 
Bergþóri. Sverrir Víglundsson, 36 ára 
vélstjóri. Hann hefur verið til sjós 
með Magnúsi í tuttugu ár. Gunnar 
Magnús Magnússon vélavörður. 
Hann varð fertugur í gær. Allir eru 
þeir fjölskyldumenn.

„Þetta er hrikalegt áfall. Þetta 

er ekki augnabliks áfall. Ég hef 
verið með skipstjóranum til sjós í 
tuttugu ár. Mér þykir sem fótunum 
hafi verið kippt undan mér,“ sagði 
Sverrir Víglundsson.

Hvað olli slysinu?
„Við eigum erfitt með að átta okkur 
á því. Við höfum oft róið í verra 
veðri en orðið var þegar slysið varð. 
Fyrri hluta dagsins hafði verið gott 

veður,“ sagði Einar Magnússon 
stýrimaður. „Ég ætlaði að hafa 
pylsur í hádeginu en vegna þess 
hversu veðrið var gott gat ég ekki 
hugsað mér að hafa pylsumar. Ég 
steikti því kótelettur og hafði búðing 
með rjóma á eftir,“ sagði Sverrir 
Víglundsson vélstjóri, en hann var 
jafnframt matsveinn.

Þegar fór að líða á daginn byrjaði 
að hvessa af suðvestri. Félagarnir 

Gunnar Magnússon, Einar Magnússon og Sverrir Víglundsson. Þeir komust af er Bergþór KE fórst föstudaginn 8. janúar.

Fórum allir niður með 
soginu er báturinn sökk

Skipsfélagarnir sem komust af er Bergþór KE fórst

Hrikalegar lýsingar af mannlegum raunum komu fram í frásögn félaganna þriggja sem komust lífs  

af er Bergþór KE 5 fórst um átta sjómílur undan Sandgerði föstudaginn 8. janúar 1988.
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telja þó ekki að veðrið hafi gefið 
hættu til kynna. Þegar þeir áttu 
aðeins tvö bjóð ódregin skullu 
ósköpin yfir. Ólag reið yfir bátinn 
og hvolfdi honum. Þeir segjast 
allir vissir um að stærri bátur en 
Bergþór hefði ekki staðið ólagið 
af sér. „Það var ekki báturinn sem 
brást okkur. Aflið var það mikið 
að það hefði mátt vera mun stærri 
bátur til að þola þetta,“ sögðu þeir,

Barátta upp á líf og dauða
Þegar bátnum hvolfdi hófst mikil 
barátta skipverjanna fimm, barátta 
upp á líf og dauða. Elvar Þór 
Jónsson háseti, var einn niðri í 
lúkar. Til hans sáu þremenningarnir 
aldrei. Tveir voru á dekki, Sverrir 
Víglundsson vélstjóri og Gunnar M. 
Magnússon vélavörður. Magnús G. 
Þórarinsson skipstjóri var í stýris-
húsinu og Einar sonur hans svaf í 
káetunni.

Eftir að báturinn lagðist á stjórn-
borðshliðina átti Einar í miklum 
vandræðum með að komast upp 
úr káetunni. Það tókst honum 
ekki fyrr en í þriðju tilraun. Hafði 
hann þá náð að finna festu á vaski 
fyrir fæturna. Þegar hann komst í 
stýrishúsið var það hálffullt af sjó. 
Þar stóð Magnús faðir hans og var 
að gera örvæntingarfullar tilraunir 
til að keyra bátinn upp.

„Komum okkur út“
Feðgarnir gátu skotið bakborðs-
gúmmíbátnum úr skotgálganum 
með handfanginu sem var inni í stýr-
ishúsinu. Engin hurð er á bakborðs-
hlið stýrishússins. Þar var aftur á 
móti stór gluggi, neyðargluggi. Eftir 
að feðgunum hafði tekist að opna 
gluggann reyndu þeir að komast út. 
„Pabbi sagði að við skyldum reyna 
að koma okkur út,“ sagði Einar 
stýrimaður.

Það atvikaðist svo að Einar fór 

fyrst út. Faðir hans hafði aðstoðað 
hann við að komast að neyðarút-
ganginum. Þegar Einar var kominn 
út reyndi hann að hjálpa fóður 
sínum. „Það var farið að draga af 
honum. Fötin hans voru rennandi 
blaut og hann því orðinn mjög 
þungur. Þegar ég var að reyna að 
hjálpa honum reið yfir bátinn sjór 
sem svipti mér frá bátnum,“ sagði 
Einar Magnússon.

Mönnunum á dekkinu, Sverri og 
Gunnari, skolaði til í sjónum. Sverr-
ir á erfitt með að muna hvað gerðist 
frá því að ólagið reið yfir bátinn og 
þar til hann var kominn á bak-
borðshlið bátsins. Hljóp hann aftur 
eftir síðu bátsins og náði handfestu 
á björgunarbátsgálganum. Þar náði 
hann í línu og henti enda hennar 
til Magnúsar skipstjóra. Magnús 
náði að taka á móti línunni. Sverrir 
varð ekki var frekari viðbragða frá 
Magnúsi.

Björgunarbáturinn opnaðist ekki
Sverrir missti takið á gálganum. 
Hann kom auga á hylkið af björg-
unarbátnum. Þegar hann náði 
til hylkisins var Einar stýrimaður 

kominn þar að. Björgunarbátinn 
hafði ekki blásið út. Líflínan, sem 
bundin var á milli Bergþórs KE og 
hylkisins, hafði slitnað og því ekki 
komið loft í björgunarbátinn. Erfitt 
var fyrir félagana að ná handfestu 
á hylkinu. Utan um hylkið er ól og 
komu þeir einum fingri hvor undir 
ólina.

Þá áttu þeir eftir að draga út 
líflínuna til að bátinn blési út. 
Líflínan er 25 metrar. Reyndist þeim 
það erfitt verk. Aðstæðurnar  voru 
að sjálfsögðu erfiðar, þeir hangandi 
á hylkinu, í 6 til 7 vindstigum og 
miklum sjó. Báð r voru þeir kaldir 
og þrekaðir. Loks þegar þeim tókst 
að fá loft í björgunarbátinn sýndist 
þeim sem bátinn blési upp á hvolfi. 
Svo varð þó blessunarlega ekki.

Allir eru þeir sammála um að 
þegar Bergþór sökk hafi þeir dregist 
niður með soginu sem myndaðist. 
Ekki eru þeir vissir um hversu djúpt 
þeir sukku.

Bergþór sokkinn er þeir 
komust í björgunarbátinn
Eftir að björgunarbáturinn hafði 
fengið nóg loft fór Einar stýrimaður 
fyrst um borð í hann. Hann að-
stoðaði síðan Sverri um borð. Þeir 
höfðu þá ekki séð til annarra, fyrr en 
Gunnari Magnúsi skaut upp skammt 
frá. Gunnar var orðinn kaldur og 
þrekaður en hann er asmaveikur. 
Björgunarbáturinn var hálffullur 
af sjó. Þeir byrjuðu á að setja út 
rekakkeri. Mikið myrkur var í 
bátnum. Vasaljósið fundu þeir ekki 
fyrr síðar. Þegar þeir hugðust ausa 
bátinn fundu þeir ekki austurtrog. 
Þá var notast við stígvél Gunnars.

Gunnar og Sverrir voru í sjógalla, 
þar sem þeir höfðu verið að vinna 
á dekki er slysið varð. Sverri hafði 
tekist að sparka af sér stígvélunum 
áður. Einar var hins vegar létt-
klæddur.

Sjóhrakning

Árni Vikarsson, skipstjóri á Akurey  
KE 121. Árni og áhöfn hans björguðu  
þremenningunum úr björgunarbátnum.
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Gallar á björgunarbátnum
Þeir voru allir sammála um að út á 
ýmislegt mætti setja varðandi björg-
unarbátinn. Aðeins er eitt op á bátn-
um. Þar urðu þeir að festa rekakker-
ið. Við það sneri opið ávallt upp í 
veðrið. Álpokarnir rifnuðu þegar 
þeir voru að klæða sig í þá. Pokarnir 
komu því ekki að þeim notum sem 
ætlað er. Fallhlífarflugeldarnir voru 
tveir. Þegar þeir skutu þeim fyrri 
tókst skotið mjög vel. Þegar þeim 
síðari var skotið vildi svo til að ólag 
kom á björgunarbátinn um leið og 
þeir skutu. Fór flugeldurinn því lárétt 
eftir haffletinum.

Neyðarmerkið sást
Svo vel vildi til að Árni Vikarsson, 
skipstjóri á Akurey KE 121, sá fyrri 
flugeldinn. Hann gerði sér strax 
grein fyrir frá hvaða báti neyðar-
merkið kom. Kallaði hann til lands 
og bað þess að hringt yrði um borð 
í Bergþór. Þar svaraði ekki. Akurey 
átti eftir að draga sex bjóð. Þau 
voru aldrei dregin heldur var strax 
skorið á línuna og sett á fulla ferð að 
neyðarmerkinu. Björgunarbáturinn 
fannst eftir stutta leit. Greiðlega 
gekk að koma mönnunum þremur 
um borð í Akurey. Þá var liðin 
tæp klukkustund frá því að Berg-
þórs sökk. Um borð í Akurey var til 
ullarfatnaður á skipbrotsmennina. 
Þeir sögðu allir að ullarfatnaðurinn 
hefði breytt miklu. „Það ætti að vera 
til ullarfatnaður um borð í öllum 
bátum,“ sagði Einar Magnússon.

Hefur áður lagst á möstrin
Bergþór KE hefur áður lagst á 
möstrin. Þá var báturinn á siglingu 
frá Sandgerði til Keflavíkur. Þá var 
lest lokuð og segl yfir lestarlúgu. 
Þegar slysið varð á föstudag var 
lestin opin. Í fyrra tilfellinu rétti 
báturinn sig strax við.

Árni Vikarsson, skipstjóri á akurey:

„Tilviljun að ég sá blysið“
„Þegar ég hugsa til baka virðist mér sem tilviljun hafi ráðið því að ég sá 
blysið. Þegar við vorum að leggja línuna gleymdi vélstjórinn að hnýta 
línuna saman á einum stað. Við það fór línan út í tveimur hlutum. Þegar 
við vorum að fara að draga þann hluta af línunni sem sneri öfugt sá ég 
blysið. Hefði lögnin hjá okkur gengið eðlilega fyrir sig eru litlar líkur á að ég 
hefði séð blysið. Sá sem gleymdi að hnýta línuna saman er mjög góður og 
vanur sjómaður og slíkt hefur aldrei hent hann áður,“ sagði Árni Vikarsson, 
skipstjóri á akurey KE.

Árni sagði að þegar slysið varð, seint á föstudag, hafi verið 6 til 7 
vindstig. Það gekk á með éljum og hvessti á meðan élin gengu yfir. akurey 
var þá stödd 8 sjómílur norðvestur af Garðskaga. Bergþór var að draga línu 
átta sjómílur vestnorðvestur af Sandgerði. aðeins þessir tveir bátar voru 
á þessum slóðum. Því gerði ami sér strax grein fyrir frá hvaða báti blysið 
kom. Hann á erfitt með að gera sér í hugarlund hversu lengi hann var að 
sigla á slysstað.

„Þegar við komum að slysstaðnum var Bergþór sokkinn. Við fund-
um gúmbjörgunarbátinn fljótlega. Það gekk mjög vel að koma mönnunum 
þremur um borð í akurey. Áhöfnin hjá mér stóð sig mjög vel. Ég held ég 
geti sagt að allt það sem þeir gerðu hafi verið óaðfinnanlegt. Hvert einasta 
handtak.“

Þegar Árni sá neyðarblysið áttu þeir á akurey eftir að draga sex bjóð. 
Strax var skorið á línuna. Árni hafði um 30 mínútum áður talað við magnús 
Þórarinsson, skipstjóra á Bergþóri. Þá var allt í lagi þar um borð og þeir 
langt komnir með að draga línuna.

Þegar skipverjarnir þrír af Bergþóri komu um borð í akurey vom þeir 
kaldir og þrekaðir. Um borð í akurey voru tveir pokar með prjónafatnaði 
fyrir sex menn. Skipbrotsmennirnir fengu því strax þurr og hlý klæði og 
taldi Árni, skipstjóri á akurey, að það hafi ráðið miklu um hversu fljótt þeir 
náðu sér af kuldanum. Árni sagði að nauðsynlegt væri að um borð í bátum 
væru svona pokar. Það hefði sýnt sig í þessu tilfelli.

Sjóhrakning



Óskum sjómönnum, og landsmönnum öllum, 
heilla á sjómannadeginum
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Það var laust 
fyrir 1930, að 
talsvert fór að 

bera á því, að Þjóðverj-
ar legðu hingað leið 
sína. Það voru einkum 
ýmiskonar sérfræðingar: 
veðurfræðingar, grasafræðingar, 
mælingamenn, jarðfræðingar, 
læknar og verzlunarmenn. Sumir 
settust hér að og hófu atvinnu-
rekstur. En margt þótti benda til 
þess, að sá atvinnurekstur væri 
hafður að yfirskini, erindi margra 
þessara manna væri af pólitískum 
toga spunnið.“

Höldum lestrinum áfram: „Á 
árunum fyrir 1930 sendu Þjóðverjar 
hingað veðurfræðinga, til þess að 

gera athuganir á 
vindum og 

loftstraumum, og þá einkum 
á Vestfjörðum. Voru þeir þá t.d. 
við rannsóknir við fjallið Rit, sem 
liggur norðan Ísafjarðardjúps.

Um svipað leyti hafði þýzka 
félagið Luft-Hansa hjálpað 
Íslendingum til að halda uppi 
tilraunaflugi hér innanlanda með 
gamla flugfélaginu (Flugfélagi 
Íslands).

Nokkru síðan fór ameríska 
félagið Pan-American á hnotskóg 
eftir flugréttindum hér og fékk 
leyfi til reynslu, ef það uppfyllti 
skilyrði, sem sett voru af hálfu 
Íslendinga. Þegar Luft-Hansa frétti 
þetta vildi það fá sömu réttindi 

Njósnir 
Þjóðverja 
á Íslandi

og Pan-American. Voru gefin 
loforð um að LuftHansa skyldi fá 

„beztu kjara“ samninga á borð 
við ameríska félagið. En svo fór 
að Pan-American uppfyllti ekki 

hin settu skilyrði og öðlaðist þar 
af leiðandi engin réttindi og þá 
Luft-Hansa ekki heldur.“

Þjóðverjar komu því þannig fyrir, 
að á alþjóðamóti veðurfræðinga, 
sem haldið var í Bretlandi skömmu 
fyrir stríð, fengu þeir Norður-Noreg 
og Ísland til veðurathugana.

„Höfðu þeir þá fyrst veður-
athuganir á Norðurlandi, en árið 
1939 höfðu þeir veðurathuganir í 
nágrenni Reykjavíkur.

Lendingarskilyrði  
flugvéla á Kleifarvatni — 
Inni á heiðalöndum
Sumarið 1936 voru þýzkir mynda-
tökumenn og mælingamenn á 
ferðalagi til og frá um landið. Þá 
voru tékkneskir vísindamenn hér 
einnig á ferð og komu suður að 
Kleifarvatni við Krýsuvík.

Við Kleifarvatn voru þá staddir 
þýzkir grasafræðingar og jarð-
fræðingar. Þeir voru með, ýmis-

Gunnar M. Magnúss skrifaði 

bókina „Árin sem aldrei 

gleymast“ á árinu 1964. 

Þar er merkur kafli um 

njósnir Þjóðverja 

á Íslandi í seinni 

heimsstyrjöldinni. 

Gluggum í bókina:

Sagan



konar mælitæki, svo sem þríhyrn-
ingamæla, hæðar og dýptarmæla. 
Þótti líklegt að Þjóðverjarnir hefðu 
verið að rannsaka lendingarskilyrði 
flugvéla á Kleifarvatni.

Og enn var það þetta sumar, 
að aðrir þýzkir leiðangursmenn 
höfðust við uppi á Hafnarsandi. 
Munu þeir hafa verið að rannsaka 
þar flugvallaraðstæður. Það var 
þarna sem Bandaríkjamenn gerðu 
flugvöll á styrjaldarárunum.

Það var af þessu og ýmsu öðru, 
sem ráða mátti, að Þjóðverjar hefðu 
augastað á Íslandi í sambandi við 
flugsamgöngur.

Inni á heiðalöndum og öræfum 
er Norðausturlandi fundu gangna-
menn vörður og vörðubrot kringum 
lárétt og slétt svæði, er virtust 
hæf sem lendingarsvæði flugvéla. 
Niður í sumar vörðumar var stungið 

stautum með greinilegu hakakross-
merki eða hálfum hakakrossi, en 
hakakrossinn var merki nazismans 
í Þýzkalandi.

Þjóðverjarnir ferðuðust einnig 
mjög um Suðurlandsundirlendið 
á þessum missirum. Þeir fóru víða 
um Reykjanesfjallgarð, um Hval-
fjörð, upp um sveitir Borgarfjarðar 
og vestur á Mýrar.

Þá voru Þjóðverjar títt á ferðalög-
um í Eyjafirði og Suður-Þingeyjar-

sýslu. Ferðuðust þeir landleiðis eða 
á litlum bátum með ströndum fram. 
Þeir komu í Flatey á Skjálfanda til 
þess að rannsaka stöðvar Stjörnu-
Odda og klifu fjöll í landi í sömu 
erindagjörðum.

Sumir þessara ferðalanga fóru 
fótgangandi bæ frá bæ, ræddu 
við heimamenn og þágu beina og 
gistingu.“

Dr. Werner Gerlach
Þýzkar ræðismannsskrifstofur voru 
þá þessar hér á landi: Aðalskrifstof-
an var í Reykjavík, en auk þess voru 
vararæðismenn í Vestmannaeyjum, 
Siglufirði, á Ísafirði og Seyðisfirði.

Nú var það vorið 1939, að maður 
að nafni Werner Gerlach tók við 
forstöðu þýzku ræðismannsskrif-
stofunnar í Reykjavík. Dr. Gerlach 
var að menntun líffærafræðingur, 
en sneri frá fræðigrein sinni og 

starfi, og gekk í þjónustu Hitlers og 
gerðist starfsmaður í utanríkisþjón-
ustu Þýzkalands.

Dr. Gerlach var orðinn talsvert 
kunnugur hér á landi, áður en hann 
settist hér að. Hann hafði komið 
hingað til lands ásamt fjölskyldu 
sinni á skemmtiferðaskipinu 
General von Stupen. Fór hann þá í 
kynnisferð út um sveitir landsins, 

 „Á árunum fyrir 1930 sendu Þjóðverjar hingað veðurfræðinga, til þess að gera athuganir á vindum og loftstraumum, og þá einkum á Vestfjörðum.“
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fór meðal annars í bifreið frá 
Akureyri austur í Suður-Þingeyjar-
sýslu, einnig frá Reykjavík austur í 
Árnessýslu.“

Dr. Gerlach tók formlega við 
embætti hér hinn 26. apríl 1939.  

„Það kom brátt í ljós, eftir að 
dr. Gerlach var seztur hér að sem 
ræðismaður Þýzkalands, að hann 
var eindreginn fylgismaður Hitlers. 
Hann komst í samband við flesta 
Þjóðverja, sem hér voru búsettir, 
einnig þá sem hingað komu eftir 
að hann var seztur hér að. Hann 
krafðist þess af Þjóðverjum, að þeir 
gerðust félagar í Vinnufylkingunni 
þýzku (Deutsche Arbeitsfront) eða 
Nazistaflokknum þýzka. Stofnaði 
hann hér raunverulega svonefnda 
„fimmtu herdeild“ sem hafði það 
hlutverk fyrst og fremst að útbreiða 
nazismann og undirbúa jarðveginn, 
ef dagur Þjóðverja rynni hér upp.

Dr. Gerlach var í vinfengi 
við suma æðstu menn Nazista-
flokksins, svo sem Himmler og 
Ribbentrop, og hafði samband við 
þá eftir að hann tók hér til starfa.

Í starfi sínu sem ræðismaður 
var Gerlach mjög á verði vegna 
blaðafrásagna og útvarpsfregna, 
er snertu Þýzkaland. Hann gekk 
nokkrum sinnum í Stjórnarráðið, 
til þess að bera fram mótmæli ef 
sagt hafði verið opinberlega frá 
hryðjuverkum nazista.

 Þá var hér í þýðingu og prentun 
bók, sem fjallaði um þýzkar 
fangabúðir og nefndist „Die 

Moorsoldaten“. Gerlach fékk því 
áorkað að útkoma bókarinnar var 
bönnuð á Íslandi.

Ekki mun Gerlach þó hafa verið 
allskostar ánægður með árangur af 
starfi sínu hér. Í bréfum sem hann 
ritaði til Þýzkalands bar hann Ís-
lendingum ekki vel söguna og taldi 
nauðsynlegt að herða að þjóðinni 
viðskiptalega. Þegar styrjöldin var 
skollin á, var íslenzkum stjórn-

Reis nú upp talsvert vandamál um það, hvernig fara skyldi að Dr. Gerlach. 

Bíllinn sem Dr. Werner Gerlach hafði til nota meðan hann var á Íslandi.

Sagan
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arvöldum orðið nokkurnveginn 
ljóst, að þýzki ræðismaðurinn hafði 
hér leynistöðvar og sendi héðan 
ýmsar þýðingarmiklar fregnir, er 
snertu hernaðinn. Þeir atburðir 
gerðust svo á meginlandi álfunnar, 
að vorið 1940 hernámu Þjóðverjar 
Danmörku og hófu styrjöld í Nor-
egi. Þóttu nú enn viðsjálli horfur 
um atferli Þjóðverja á Íslandi. Lét 
lögreglustjóri Reykjavíkur, Agnar 
Kofoed-Hansen, nú vaka yfir hverju 
fótmáli Gerlachs og hafði leynilög-
reglumann til þess að fylgjast með 
framferði hans.

Aðrar þjóðir höfðu einnig 
augastað á Íslandi
Aðrar þjóðir höfðu gefið gaum 
að, hvert stefndi hjá Þjóðverjum í 
sambandi við Ísland.

Í Ameríku og Bretlandi skaut upp 
ótta um, að Þjóðverjar ætluðu sér 
að koma upp kafbátastöðvum við 
Ísland.

Journal American í New York 
ræddi hinn 20. jan. 1939 um Ísland; 
...að á Íslandi væru ágætis skilyrði 
„fyrir Þýzkaland“, til þess að hafa 
kafbátastöðvar og gera þaðan árásir 
á brezk og bandarisk skip...“

Í bókinni segir ennfremur að 
brezk herskip hafi komið hingað 
í kurteisisheimsóknir ásamt þeim 
þýzku, en ekki segir af enskum 
né bandarískum njósnum hér á 
landi, annað en: „Bretar höfðu 
einnig haft hér njósnir, þótt á 
annan veg væri en Þjóðverja. Þeir 
höfðu vitanlega haft augastað á 
Islandi, ef til styrjaldar dragi“. Mun 
Gunnar M. Magnúss ekki hafa haft 
aðgang að upplýsingum um njósnir 
Englendinga hér á landi.

Leynistöð í Reykjavík
Höldum áfram með bók Gunnars 
M. Magnúss: „Það var um miðjan 
október 1939, hálfum öðrum 

mánuði eftir að styrjöldin skall á, að 
loftskeytastöðin í Reykjavík varð vör 
við morsesendingar, sem trufluðu 
stöðvar hér.

Landssíminn lét þá fara fram 
rannsókn á þessu. Kom þá í ljós, að 
leynistöðin sendi út dulmálsskeyti 
á ýmsum tímum sólarhrings, 
en þó einkum að loknum lestri 
veðurfregna í útvarpinu á kvöldin. 
Leynistöðin sendi skeyti sín ofcast 
á bylgjulengd 28,4 metrum upp í 54 
metra.

Eftir 17. okt. var tekið að skrifa 
dulmálsskeytin upp, en það var 
talnadulmál. Þá var reynt að finna 
stöðina, og í því sambandi var 
athugað hvort hún fengi rafstraum 
frá rafveitukerfi Reykjavíkur.

Við þessa athugun kom í ljós að 
stöðin þagnaði, þegar rafstraumur-
inn var rofinn af bænum.

En hinn 6. desember hættu 

skyndilega sendingar frá leynistöð-
inni. Daginn áður hafði sæsíminn 
bilað, en þá var byrjað að senda 
skeyti loftleiðis milli Danmerkur og 
Íslands.

Í bréfum þeim sem áður hefur 
verið greint frá, er Sveinn Björns-
son sendiherra skrifaði ríkisstjórn 
Íslands um njósnir Þjóðverja, 
taldi hann, að þýzka stjórnin 
hefði fengið fregnir frá Íslandi um 
ferðir Norðurlandaskipa, þannig 
að fregnirnar væru fyrst sendar frá 
Danmörku til þýzka ræðismannsins 
í Reykjavík, en hann svo sent þær 
aftur til þýzku herstjórnarinnar. 
Þetta var nokkur bending til að feta 
sig eftir, þegar fundin var leynileg 
sendistöð sem starfaði í Reykjavík.

Þá var það hinn 10. apríl 1940, 
daginn eftir að Danmörk var 
hernumin, að loftskeytastöðin í 
Reykjavík varð aftur vör við skeyta-
sendingarnar frá leynistöðinni. 
Sendi hún nú út á 30,8 metrum.

Rannsókn var nú hafin á ný, og 
eftir nokkra eftirgrennslan þótti nú 
fullsannað, að leynistöðin væri í 
húsinu nr. 18 við Túngötu, en þar 
var skrifstofa þýzka ræðismanns-
ins. Þar var einnig heimili dr. 
Gerlachs.

Afráðið að handtaka dr. Gerlach
Reis nú upp talsvert vandamál 
um það, hvernig fara skyldi að dr. 
Gerlach. Nauðsynlegt þótti að koma í 

Það var um miðjan 
október 1939, hálfum 
öðrum mánuði eftir 
að styrjöldin skall á, 
að loftskeytastöðin í 

Reykjavík varð vör við 
morsesendingar, sem 
trufluðu stöðvar hér.

Þannig víggirtu Bretar strandlengjuna í grennd við Reykjavík til að hindra landgöngu 
Þjóðverja.
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veg fyrir þessar aðfarir ræðismanns-
ins, en alla varfærni þurfti þó að 
hafa til þess að ekki hlytist illt af.

Öllum, sem kunnugir voru mál-
um, var ljóst, að skeytasendingar 
ræðismannsins um skipaferðir og 
veðurfregnir voru háskasamlegar 
og gátu beinlínis stutt að árásum 
þýzkra kafbáta og flugvéla á skip á 
siglingu frá og til landsins.

Þótti nú illt í efni.
Eftir nokkra íhugun var þó 

afráðið að gera skyldi aðför að 
ræðismanninum að heimili hans í 
Túngötu, — koma honum að óvörum, 
gera sendistöðina upptæka og láta 

brot hans gegn hlutleysi landsins 
verða lýðum ljóst. Hér var að vísu um 
djarflegt tiltæki að ræða, því að dul 
lá yfir mörgum hlutum, og vita mátti, 
að ræðismaðurinn myndi ekki láta 
leynitæki sitt af hendi af fúsum vilja. 
Mátti jafnvel búast við harðvítugum 
viðskiptum í Túngötunni. Þegar 
þetta gerðist var Agnar Kofoed-
Hansen, fyrrum flugmálaráðunautur 
lögreglustjóri í Reykjavík. Hann hafði 
tekið við lögreglustjóraembættinu 
upp úr áramótum 1940.

Agnar Kofoed-Hahsen var þá 24ra 
ára að aldri og kunnur af störfum 
sínum í þágu flugmála hér heima. 

Hann hafði sumarið 1939 dvalizt 
erlendis, bæði í Danmörku og 
Þýzkalandi, til þess að kynna sér 
lögreglumál, en kom heim skömmu 
eftir að styrjöldin skall á.“

Þýzkir hermenn í dulargervi
Í næsta kafla bókarinnar segir frá 
því, að íslenskur togari bjargaði 62ja 
manna áhöfn af 9 þús. smálesta 
þýzku skipi er sökk vestur af Íslandi 
í árslok 1939. Dvöldu þeir síðan í 
Reykjavík, og segir m.a. svo:

„Sá grunur gerðist áleitnari með-
al borgarbúa, að Blancamennirnir 
(en svo hét skipið) væru ekki 
venjulegir skipbrotsmenn, heldur 
menn í dulargervum, sendir 
hingað til að vinna ákveðin verk á 
ákveðinni stundu“.

Lögreglustjóri vopnar lið 
sitt — Er sendur einn
Skal þá vikið að þeirri ákvörðun að 
heimsækja ræðismann Þjóðverja og 
koma að honum óvörum.

Fyrsta verk Breta eftir landgönguna hér var að leita uppi Þjóðverja og flytja þá á  
hafnarbakkann þar sem þeir biðu brottferðar sem fangar.

Sagan
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Valdi lögreglustjóri nú fimm 
lögreglumenn til fararinnar, 
þeirra á meðal voru sumir 
forystumenn lögreglunnar. Sjálfur 
ætlaði lögreglustjóri að stjórna 
aðförinni.

Voru lögreglumennirnir sér-
staklega æfðir til þessa verks og 
vopnum búnir. Var þeim sagt, að 
þeir, sem til leiksins gengju, skyldu 
engu síður búast við að falla en að 
koma heilir aftur.

Undirbúningur allur var gerður 
með samþykki forsætisráðherra 
Hermanns Jónassonar.

Ákveðið var að atförin skyldi 
gerð föstudaginn 19. apríl. Voru 
lögreglumennirnir nú albúnir. 
En áður en lagt yrði af stað, taldi 
forsætisráðherra rétt og nauðsyn-
legt að hafa samþykki samráðherra 
sinna um málið. Kom þá í ljós á 
ráðuneytisfundi, að ráðherrunum 
þótti ekki, tiltækilegt á þessu stigi 
málsins að fara í slíka heimsókn 
til ræðismannsins: Hinsvegar var 
afráðið, að lögreglustjóri skyldi 
ganga á fund ræðismannsins og 
skýra honum frá afstöðu ríkis-
stjórnarinnar og lögreglunnar í 
þessum efnum.

Lögreglustjóri gekk þá á fund dr. 
Gerlachs. Tjáði hann ræðismann-
inum, að lögreglan hefði fullar 
sannanir fyrir því, að hann hefði í 
húsi sínu leynistöð, er hann notaði 
i hernaðarþágu. En þar eð slíkt 
brot væri óafsakanlegt væri hann 
kominn fyrir hönd ríkisstjórnarinn-
ar að gera þá kröfu að stöðin væri 
eyðilögð. Dr. Gerlach tók heimsókn-
inni ekkert vinsamlega. Þybbaðist 
hann við að bera sannleikanum 
vitni og neitaði ákærunni á hendur 
sér. En hann gekk þess nú ekki 
lengur dulinn, að hann var sekur 
fundinn.

Húsrannsókn var þó ekki gerð hjá 

ræðismanninum. Og þar við sat, 
þegar hernám Breta bar að þrem 
vikum síðar.

Örlaganóttin
Þegar brezka flotadeildin öslaði 
inn í íslenzka landhelgi í húminu 
aðfaranótt 10. maí 1940, var vakað 
í brezka sendiráðinu í Reykjavík. 
Ræðismaður Breta hafði setið í 
skírnarveislu við glaum og gleði, 
og beið þess að stundin kæmi að 
taka á móti löndum sínum við 
hernámið. Dr. Gerlach hafði einnig 
veður af því sem í vændum var og 
vakti alla nóttina, en fjölskylda 
hans gekk til náða.

Þess varð vart, skömmu áður 
en brezka herdeildin renndi inn 
til hafnar, að maður í svartri kápu 
kom hlaupandi eftir Túngötunni og 
kvaddi dyra hjá ræðismanninum. 
Kom dr. Gerlach út skömmu 
síðar, og það sáu nágrannarnir, að 
ræðismaðurinn ók bíl sínum brott, 
en svartklæddi maðurinn fór með 

honum í bílnum. Að stundu liðinni 
kom dr. Gerlach aftur, skildi bíl 
sinn eftir ofar í götunni, snaraðist 
inn í húsið og var nú einn. Um þær 
mundir sáu menn einnig bregða 
fyrir loga í baðherbergi í bústað 
ræðismannsins.

Um fjögurleytið þennan 
morgunn var herskipafloti Breta 
kominn á ytri höfn Reykjavíkur. 
Það voru þrjú stór herskip og einn 
tundurspillir, auk þess tvö eða þrjú 
önnur skip, sem héldu inn sundið 
milli Viðeyjar og Klepps.

Gekk nú allt með miklum 
hraða. Brezkir hermenn tóku strax 
opinberar byggingar á vald sitt, 
lokuðu öllum vegum frá Reykjavík, 
tóku síma og útvarp í sínar hendur 
og slitu Reykjavík úr sambandi við 
umheiminn. Jafnframt þutu þeir 
um „...og handtóku alla Þjóðverja, 
sem til náðist og fluttu þá niður á 
Hafnarbakka, en þaðan lá leiðin út 
í herflutningaskipin.“

Skemmst er frá að segja að 
Dr. Gerlacks var handtekinn. 
Sendistöðin fannst ekki fyrr en að 
stríðinu loknu. Hún var í óinn-
sigluðu herbergi í ræðismannsnú-
staðnum. Nú sendiráði Þýskalands 
í Reykjavík.

Endurskrifað og unnið úr sunnudags-

blaði Þjóðviljans. 

fylgiriti Þjóðviljans frá árinu 1964.

Þegar Bretar hernámu ísland var 
eitt fyrsta verk þeirra að taka 

dr. Gerlach fastan og hér eru brezkir liðs-
foringjar að rannsaka skjöl í þýzka sendi-

ráðinu, — mynd af Gerlach á veggnum.

Sagan
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Þrautir

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

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

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

SudokuGetur þú leyst þessa ...

Óregluleg Sudoku

© 2018 KrazyDad.com © 2018 KrazyDad.com

© 2018 KrazyDad.com © 2018 KrazyDad.com

© 2018 KrazyDad.com

Challenging Jigsaw Sudoku by Krazydad, Volume 1, Book 54

"I never drink water because of the disgusting things that fish do in it."
-- W. C. Fields

Jigsaw Sudoku #1

1 9 2 3
8 6

9
2 3 9

3 8 5
6

1 4
4 5 9 6

Jigsaw Sudoku #2

3 8 6 7
1

5
7 2 6

2 6
4 8 7

3
8

8 1 4 5

Jigsaw Sudoku #3

2
6
9 6 7 4 2

7 8 3

9 5 4
2 5 6 3 7

5
9

Jigsaw Sudoku #4

1 4 2
7 8
2 1 8

4
5

6
1 6 8

3 5
2 5 6

2

5 4

4 1 7 9 3

9 2 6

5 1 8

9 3

6 7

5

1 8 5 6 9

3 7 9

7 9 4

8 5

5 3 6 7 2

6 4 5

1 4

3

4 6 9 8 5 1

Lykilkrossgáta

 ... eldspýtnaþraut. 
Hér sést svín með hala sem vísar upp. 

Færðu 2 eldspýtur svo svínið líti í gagnstæða átt,
 en með skottið áfram upp á við.
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HÁVAXINN FRÁSÖGN NÖLDUR RÉTT VIÐ HLJÓÐFÆRI GUTTA
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Sendu lausnarorð á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi fyrir 20. ágúst.

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

EiNuNgiS FélagSMENN gETa SENT iNN lauSNaRoRð

kroSSgáta



VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna

www.vm.is

VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna 

óskar sjómönnum og fjölskyldum  

þeirra til hamingju með daginn

Sjómenn,  
til hamingju!

S jómannadagur inn  2022



Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og 	ölskyldum þeirra heillaóskir

í tilefni dagsins með kærri þökk fyrir þeirra mikilvæga starf

Til hamingju með 
daginn sjómenn




