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Formannspistill Magnúsar Más Jakobssonar:

Ykkar framlag er ómetanlegt
Sæl og blessuð ágætu félagar og aðrir vinir 
Verkalýðsfélagsins. Ég tók við félaginu eftir 
aðalfund 25.maí 2012 og mætti í vinnu dag-
inn eftir. Þá voru kjörnir í þá stjórn Gunnar 
Vilbergsson varaformaður, Geirlaug Geir-
dal Elvarsdóttir, Hólmfríður Georgsdóttir 
sem komu úr gömlu stjórninni en nýir 
komu inn  Gunnlaugur Hreinsson ritari, 
Piotr Slawomir Latkowski og Gylfi Ísleifs-
son ásamt mér. Við héldum svo fljótlega 
stjórnarfund og lögðum línur um hvernig 
við vildum hafa starfið sem framundan 
væri. Okkar fyrsta verk var að auka opnun-
artímann úr tveimur tímum tvisvar í viku 
í fjóra tíma fjórum sinnum í viku. Ákveðið 
var að ég fengi laun þeirra sem fyrir voru á 
launum og að ég yrði einn á skrifstofunni til 
að byrja með og á miðvikudögum sinnti ég 
þeim störfum sem sinna þyrfti utan skrif-
stofu. Þetta fyrirkomulag gekk ekki upp 
og þá var þessu breytt í að opið yrði frá 12 
til 16 alla virka daga og ef þurfti að sinna 
störfum annarstaðar var fengin afleysing 
eða lokað með miða á hurðinni og síminn 
áframsendur í gsm-símann minn.

Á næsta Aðalfundi þá hættu Gunnar 
Vilbergsson og Hólmfríður Georgsdóttir 
og inn komu Jónas Harðarson og Hafdís 
Helgadóttir og þá gerðist Gylfi Ísleifsson 
varaformaður. Ári seinna hættir Gunn-
laugur Hreinsson og inn kemur Hörður 
Guðbrandsson sem nú er varaformaður og 
Gylfi Ísleifsson hætti í stjórn og inn kom 
Birkir Freyr Hrafnson. 

 Fljótlega á árinu 2013 fóru í gang samn-
ingaviðræður við SA um kjarasamning og 
verður að segjast eins og er að það voru 
lærdómsríkir tímar sem þar voru í gangi 
og enduðu þeir samningar sem settir voru 
í atkvæðagreiðslu með því að vera felldir 
á flestum stöðum á landinu. Ég neitaði að 
skrifa upp á þessa samninga eftir samtal 
við alla í stjórninni en það voru sex með 
þessari ákvörðun minni en einn á móti. 
Þetta fannst mér lýðræðisleg ákvörðun hjá 
stjórninni. Það voru fjórir aðrir sem skrif-
uðu ekki undir. Eftir þessa löngu viðveru í 
Karphúsinu var ég bæði þreyttur og reiður 
en aftur á móti lofaði ég félögum mínu í 
Starfsgreinasambandinu að tala ekki gegn 
samningunum og stóð við það. 

En til að gera langa sögu stutta þá voru 
þessir samningar kolfelldir hjá okkur í 
Verkalýðsfélagi Grindavíkur. Við fórum 

í öll fyrirtæki í Grindavík og báðum fólk 
um að kjósa eftir sinni sannfæringu. Auð-
vitað var flott kosning, ein sú besta frá 
upphafi. Þá var farið af stað aftur með að 
semja.  Við sem vorum í samninganefnd-
inni hjá Starfsgreinasambandinu urðum 
þess fljótlega vör að fólk var ekki tilbúið 
í mikil átök að þessu sinni, þannig að úr 
var mjög stuttur samningur sem var sam-
þykktur. Nú var haldið heim á leið og farið 
strax í undirbúningsvinnu fyrir næstu átök. 
Haldnir voru nokkrir félagsfundir sem voru 
mjög vel sóttir. Það voru haldnir fundir 
á pólsku, ensku, tælensku og íslensku og 
beðið um skoðanir fólks og það stóð ekki 
á svörum og kröfur okkar fólks rötuðu inn 
í kröfugerð Starfsgreinasambandsins og 
fóru allar þar inn. Það var á þriðja hundrað 
manns sem tóku þátt í kröfugerð Verkalýðs-
félags Grindavíkur. Núna var komið annað 
hljóð í verkafólk allir sem einn og einn 
fyrir alla. Nú skal láta sverfa til stáls. Ég 
var virkilega stoltur af mínu fólki á þessum 
tímapunkti.  Út úr þessari samstöðu komu 
mun betri samningar. Í millitíðinni gerðum 
við nokkra minni samninga en það sem ég 
er ánægðastur með er að hafa loks náð að 
koma inn orlofsákvæði inn í beitninguna. 
Nú fer orlofið eftir starfstíma í greininni en 
ekki hjá fyrirtæki. Það voru margir beitn-
ingamenn búnir að beita í áratugi en alltaf á 
byrjunar orlofi eða 10.17% en fóru við þetta 
upp í 13,04%. sem í eru 4 aukasumarfrís-
dagar. Þetta var tímamóta ákvæði. 

Sumarið 2016 fengum við það stóra og 

áhugaverða verkefni að sjá um útvíkkaðan 
formannafund SGS og á sama tíma var 
fyrsti SGS-ung fundurinn haldinn hér í 
Grindavík og það verður að segjast eins 
og er að þetta stóra verkefni tókst með 
eindæmum vel og þá sérstakleg hjá unga 
fólkinu.  Þau Birkir Freyr Hrafnson og 
Karolina Malinowska tóku þátt í þessum 
fundum með yngra fólkinu og voru okkur 
til sóma.

Orlofshúsin voru orðin mjög döpur þegar 
við tókum við en það þótti sumum skrítið 
að við skyldum byrja á því að laga bústað-
inn í Skorradal, nýjasta húsið og fyrrum 
formaður gerði grín af okkur fyrir að byrja 
á nýjasta húsinu. Við höfðum ekki annað 
val þar sem gólfefnin voru farin að skera 
fólk en síðan komu hitt eitt af öðru Næst 
var Apavatn tekið verulega í gegn og veitti 
nú ekki af. Því næst kom að Hallkelshólum 
en öll þessi hús hafa verið endurnýjuð og 
lagfærð verulega og þannig að sómi sé af. 
Í febrúar 2016 fengum við afhenta íbúð á 
Akureyri þar er um að ræða 3 svefnherbergi 
og virkilega flotta íbúð þar sem allt að 10 
mann geta gist. Þetta er að mínu mati virki-
lega flott viðbót. Aðalástæðan fyrir því að 
Akureyri varð fyrir valinu er sú að geta hýst 
okkar fólk sem er að mennta sig í fjarnámi 
á Akureyri. Nýjasta rósin í hnappagatið 
er svo íbúð á Tenerife. Þar er um að ræða 
glæsilega eign á frábærum stað en þar eru 
þrjú stór svefnherbergi og tvö baðherbergi, 
flott eldhús, stór stofa og bílastæði í kjallara 
fylgja með. Þessi íbúð er í fínu hóteli þannig 
að hægt er að fá alla þjónustu ef fólk vill.

Þegar við tókum við félaginu þá voru um 
600 félagsmenn en núna yfir 1100 manns 
og við ætlum að stækka meira og tel ég 
góða möguleika á því. Ef við myndum 
haga okkur eins og mörg önnur félög og 
tækjum alla sem vilja koma inn óháð fé-
lagssvæði og samningum þá væri Verka-
lýðsfélag Grindavíkur með mikið fleiri 
félagsmenn, en við virðum lög og reglur og 
þess vegna höfum við neitað hundruðum 
manna um inngöngu allstaðar af landinu. 
Ég vil þakka öllum sem hafa komið að starfi 
í Verkalýðsfélagi Grindavíkur í gegnum 
tíðina fyrir þeirra framlag og vonast eftir 
áframhaldandi samstarfi. Ykkar framlag er 
ómetanlegt. 

Magnús Már Jakobsson                                                                                                                                        
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Fyrir hönd Starfsgreinasambands Íslands 
óska ég félögum í Verkalýðsfélagi Grinda-
víkur innilega til hamingju með áttatíu ára 
afmæli félagsins. Það er vonandi óþarfi að 
tíunda mikilvægi stéttarfélaga og árangur 
þeirra síðustu áratugina. Stéttarfélög eru 
einfaldlega vettvangur vinnandi fólks til 
að vera sterkari saman sem heild en sem 
einstaklingar. Með þeim styrk hefur vinn-
andi fólki tekist að byggja upp almanna-
tryggingar, sjúkrarétt, styttingu vinnuviku, 
atvinnuleysistryggingar, starfsmenntun, 
endurhæfingu og orlofssjóði svo eitthvað sé 
nefnt en fyrst og fremst fjallar baráttan um 
að fá sanngjarnt gjald fyrir vinnuframlagið. 
Þangað eigum við enn nokkuð í land því 
taxtalaunin eru ennþá lægri en kostar að 
framfleyta sér og sínum. 

Við náðum árangri í síðustu kjarasamn-
ingum og það er áhugavert að rifja það 
upp hversu fáránlegar kröfur okkar þóttu í 
upphafi, þ.e. krafan um hækkun lágmarks-
launa í 300 þúsund krónur. Hér myndi allt 
fara á hliðina vegna botnlausrar græðgi 
launafólks og við bærum ábyrgð á næsta 
hruni sem væri óumflýjanlegt. Eftir því sem 
viðræðurnar hörðnuðu gátum við sýnt fram 

á að við gætum og myndum beita aflinu 
sem felst í samstöðunni til að fylgja eftir 
okkar kröfum. Þær voru ekki úr lausu lofti 

gripnar heldur voru þetta kröfur vinnandi 
fólks um allt land og við sem sátum við 
samningaborðið vorum einungis málpípur 
fólksins. Þó að við höfum þurft að kyngja 
ýmsu á lokametrum samninganna þá 
náðust megin markmið okkar eftir tvo og 
hálfan dag í verkfalli. 

Við undirbúning verkfallsins fór ég víða 
um landið og mér er sérstaklega minnis-
stæður fundur í Grindavík. Hann var vel 
sóttur og fundargestir endurspegluðu þá 
fjölbreytni sem er af störfum í bænum. 
Spurningarnar voru beittar og fólk greini-
lega tilbúið í baráttuna. Það kom enda í ljós 
í atkvæðagreiðslunum þar sem þátttakan 
var með besta móti í Grindavík og niður-
staðan afgerandi. Þarna var kominn sönnun 
þess að launafólk í Grindavík stendur þétt 
saman í baráttunni og þessi afgerandi nið-
urstaða nýttist okkur við samningaborðið. 
Baráttan sem við stóðum í á vordögum 
2015 nýttist okkur ekki einungis í þeim 
viðræðum heldur vita viðsemjendur okkar 
núna að verkafólk um allt land er tilbúið, 
baráttuglatt og samstillt þegar kemur að 
viðræðum. Það mun hafa áhrif til lengri 
tíma og styrkja okkar stöðu. 

Þó að verkalýðsfélög séu komin til ára 
sinna þá eru þau háð endurnýjun, að innan 
þeirra blandist saman reynsla og nýliðun og 
öll flóra vinnumarkaðarins. Þegar Starfs-
greinasambandið blés til fyrsta fundar 
ungliða innan aðildarfélaganna þá varð 
Grindavík fyrir valinu sem ákjósanlegur 
staður fyrir þennan fyrsta fund. Það verður 
lengi í minnum haft þvílíka virðingu og 
gestrisni Grindvíkingar sýndu unga fólkinu 
innan hreyfinarinnar og það hafði þau áhrif 
að strax var krafist þess að þetta yrði gert 
að árlegum viðburði. 

Þau kynni sem ég hef haft af fulltrúum 
Verkalýðsfélags Grindavíkur gefur mér 
vonir um að félagið megi áfram vaxa og 
dafna og halda áfram að vera sú umgjörð 
fyrir baráttu launafólks sem þörf er á því 
næg eru verkefnin. Ég hlakka til áframhald-
andi samstarfs og óska þess að félagið megi 
eiga önnur baráttuglöð og framsækin 80 ár!

Kveðja frá Starfsgreinasambandi Íslands

Drífa Snædal framkvæmdastjóri SGS.



Áttatíu ára barátta 
fyrir bættum kjörum
Saga Verkalýðsfélags Grindavíkur hefst með baráttu fyrir bættum kjörum og 
réttindum sjómanna og verkafólks fyrir 80 árum. Kjörum og réttindum sem 
okkur í dag finnst kannski einkennilegt að þurft hafi að berjast fyrir. En í raun 
er það sagan endalausa. Baráttunni fyrir bættum kjörum til að lifa mannsæm-
andi lífi og fá sanngjarnan skerf af kökunni lýkur aldrei. Nú á tímum er orðið 
mun meira til skipta en áður og mikilvægt er að skiptingin sé réttlát.
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Verkalýðsfélag Grindavíkur var stofnað 13. 
febrúar 1937 af verkamönnum og sjómönn-
um. Fyrsta verkefni þess var að móta lög og 
starfshætti félagsins og síðan að semja um 
kjör sjómanna á bátum Grindvíkinga. 

Önnur grein laga félagsins hljóðar svo:
„Tilgangur félagsins er að efla og styðja 

hag og menningu alþýðunnar á því svæði, 
sem félagið nær yfir, aðallega með því að 
ákveða vinnutíma og kaupgjald og með 
sjálfstæðri þátttöku alþýðunnar í stjórnmál-

um lands og sveitarfélags, allt í samræmi 
við önnur verkalýðsfélög og Alþýðusam-
bandið.“

Árstíðabundið atvinnuleysi
Fyrstu árin voru nokkuð erfið og útgerðin 
og aðrir atvinnurekendur ekki alveg til-
búnir til samninga. Einn þeirra var Einar G. 
Einarsson í Garðhúsum, hann sagðist eng-
inn atvinnurekandi vera og myndi því ekki 
semja við neinn. Árstíðabundið atvinnu-

leysi var mikið og hafnleysi hamlaði útgerð 
stærri báta. Árið 1939 var farið í hið mikla 
stórvirki að grafa rennu í gegnum rifið sem 
lokaði Hópinu og var það að mestu gert 
með haka og skóflu. Þá gátu bátar siglt inn 
á Hópið og fengið öruggt skjól.

Félagið lét einnig til sín taka á sviði versl-
unar en aðeins einn aðili var með verslun 
í Grindavík á þessum árdögum félagsins, 
Einar í Garðhúsum. Rætt var um pöntunar-
félag í einhverri mynd. Upp úr 1940 byrjaði 
Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis með 
verslun í smáum stíl í Grindavík og 1944 
var pöntunarfélag Grindavíkur formlega 
stofnað. Það leið fljótlega undir lok og varð 
Kaupfélag Suðurnesja síðan með útibú í 
Grindavík.

Kjaramál sjómanna tóku mestan tíma 
fyrstu árin en þar var erfitt um vik þar 
sem útgerðarmenn voru ekki í neinum 
félagsskap og þurfti því að semja við hvern 
útgerðarmann fyrir sig. Þeir stofnuðu loks 
félag með sér árið 1945. Félagar í Verka-
lýðsfélaginu fóru ýmsar leiðir til að tryggja 
betur atvinnu í hreppnum og lögðu til 
dæmis fram 2.000 krónur árið 1947 sem 
hlut í Útgerðarfélagi Grindavíkur.

1,90 krónur á tímann
Á fyrstu árum seinni heimstyrjaldarinnar 
voru kjarasamningar ekki í gildi og á 
Alþingi voru samþykkt lög sem bönnuðu 

Opnuð renna úr Hópinu til sjávar. Nú gátu bátar flotið þar inn í öruggt skjól.

Fyrstu ársreikningar félagsins. Skuldir engar.
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launahækkanir. Samningaviðræður um 
kaup og kjör hófst þó í byrjun árs 1942 með 
verkföllum, en þau voru fljótt bönnuð með 
lögum. 1941 var Hraðfrystihús Grindavíkur 
stofnað og árið 1943 var gengið til samn-
inga um kaup og kjör starfsfólks þar. Deilt 
var um tímakaup og var stjórn Hraðfrysti-
hússins tilbúin til að greiða karlmönnum 
1,90 krónur á klukkustund og konum 1,30 
krónur, en krafa félagsins var um 2,10 krón-
ur fyrir karla og 1,40 fyrir konur. Vinnu-
stöðvun var hótað en samningar náðust. 

Næstu árin markast enn af kjarabaráttu 
verkafólks en reyndar gekk greiðlegar að ná 
samningum við atvinnurekendur í Grinda-
vík en víðast annars staðar. Samningar um 
kjarabætur náðust oftast án verkfalla. Mikil 
átök urðu þó í karamálum á seinni hluta 
sjötta áratugarins og fram á þann sjöunda, 
en atvinnuástand var erfitt eftir hrun 
síldveiðanna og verkfall sjómanna leiddi til 
tekjumissis hjá fiskverkafólki og verkfalla. 
Sjómenn gengu svo úr félaginu á sjötta 
ártugnum og stofnuðu eigið félag. Olli það 
félaginu tímabundnum erfiðleikum

Lífeyrismál komu fyrst til umræðu á 
sjöunda áratugnum hjá Verkalýðsfélagi 
Grindavíkur en það var ekki fyrr en 1968 
sem eitthvað fór að gerast í þeim málum. 
Þá var líka í fyrsta sinn kosin stjórn  í 

sjúkra- og orlofssjóð  félagsins. Í kjölfarið 
var gengið frá samningi við Landsbanka Ís-
lands um að bankinn tæki að sér innheimtu 
greiðslna í sjóðinn hjá atvinnurekendum í 
Grindavík.

Sérsamningar í Grindavík
Óðaverðbólga geisaði á níunda áratugnum 
og launahækkanir brunnu upp á skömmum 
tíma á verðbólgubálinu.  Haustið 1986 
var gerður nokkuð umdeildur samningur 
og samþykktur á félagsfundi með 11 at-

kvæðum gegn 2. Næsta haust var enn nýr 
samningur til afgreiðslu innan félagsins. 
Um hann var ágreiningur innan Verka-
mannasambands Íslands og í kjölfarið kom 
svo fram svokallaður Vestfjarðasamningur. 
Umræður um þessa kjarasamninga og 
breytingar á þeim stóðu fram á árið 1988. 
Félagsmenn voru ekki sáttir og samþykkt að 
leita verkfallsheimildar.

1. mars 1988 voru  bornir upp samningar 
sem felldir voru með 42 atkvæðum gegn 
37. Ný samninganefnd var þá kosin og 
náði hún samningum við atvinnurekendur 
í Grindavík aðfaranótt 10. mars í óþökk 
forystu bæði Verkamannasambandsins og 
Vinnuveitendasambandsins. Sá samningur 
var samþykktur með 68 atkvæðum gegn 18.

Húsnæðismál Verkalýðsfélagsins voru 
einnig snar þáttur í starfsemi þess. Fyrstu 
árin voru fundir haldnir í Kvenfélagshúsinu 
og minni fundir heima hjá forystumönnum 
á hverjum tíma. 1963 bauðst félaginu síðan 
að taka þátt í byggingu félagsheimilisins 
Festar og var hlutur þess 3,5% af kostnaðar-
verði. Fékk félagið afnot af einu herbergi í 
húsinu í staðinn, en það varð að segja má 
strax af lítið fyrir starfsemina. 

Verkalýðshúsið reist
Árið 1991 samdi félagið ásamt Lífeyrissjóði 
verkafólks í Grindavík við forráðamenn 
Grindarinnar um að byggja hús á lóðinni 
númer 44-46 við Víkurbraut, Húsið var til-
búið ári eftir og hefur félagið haft þar góða 
aðstöðu fyrir skrifstofuhald og samkomur 
síðan. Byggingin var umdeild á sínum tíma 

Verkföll hafa sett svip sinn á kjarabaráttuna. Hér má sjá skip Grindvíkinga bundin við bryggju 
í verkfallinu nú í vetur.



Áttatíu ára barátta fyrir bættum kjörum

og kölluðu andstæðingar hennar hana 
meðal annars „Öreigahöllina“.  Í kjölfarið 
var hluturinn í Festi leystur út er Festi fór 
á uppboð. Nam hann einni milljón og lét 
félagið hana renna óskipta til Björgunar-
sveitarinnar Þorbjörns. Húsið er nú alfarið 
í eigu Verkalýðsfélagsins, en hluti þess er 
leigður út fyrir aðra starfsemi. Hefur skrif-
stofa félagsins félagsins verið rekin þar alla 
tíð síðan.

Á aðalfundi félagsins í apríl 1989 eru 
samþykkt ný lög fyrir félagið og jafnframt 
er samþykkt að taka þátt í stofnun Sam-
bands verkalýðsfélaga á Suðurnesjum með 
félögunum í Sandgerði og Garði og drög 

að lögum sambandsins lögð fram. Verka-
lýðs- og sjómannafélag Keflavíkur leitaði 
síðar eftir aðild að þessu sambandi verka-
lýðsfélaga og um það gert sérstakt sam-
komulag. Niðurstaðan var svo sú að félagið 
í Grindavík tæki ekki þátt í stofnun þessa 
sambands, „sé þetta fyrsta skref til að kok-
gleypa minni félögin af stóru félögunum.“ 

Á sama fundi voru kynntar hugmyndir 
um kaup á orlofshúsi. Ennfremur var 
samþykkt að veita 100.000 króna styrk til 
dvalarheimilis aldraðra. Árið 1990 eru fest 
kaup á sumarbústað við Apavatn og er það 
fyrsta orlofshús félagsins.

Atvinnuástand aldrei jafnslæmt
Næsta áratuginn eru kjaramál ofarlega 
á baugi. Þar má nefna samninga um 
bónusgreiðslur í fiskeldi, helgarvinnubönn, 
stofnun deilda fiskvinnslufólks og fleiri 
þætti. Reynt er að koma lagmetisvinnslu af 
stað og leitað er aðstoðar Verklýðsfélagsins 
við það. Einnig fer að bera á umsóknum um 
atvinnuleyfi fyrir útlendinga.

1992 eru enn miklar kjaradeilur og 
félagið fellir miðlunartillögu sáttasemjara. 
Atvinnuleysi er mikið og samningar sem 
stóðu í átta mánuði gáfu lítið í aðra hönd. 
„Atvinnuástand aldrei verið jafnslæmt.“ 

Í upphafi var Verkalýðsfélag Grinda-
víkur fyrst og fremst sjómannafélag. Starf 
félagsins snerist einkum um að ná fram 
viðunandi samningum um hlutaskipti og 
kjör sjómanna. Með tímanum fór félagið 
hins vegar að vinna sífellt meira að þeim 
málum, sem vörðuðu kjör verkafólks í 
landi. Á aðalfundi Verkalýðsfélagsins 
haustið 1956 urðu nokkrar umræður um 
stöðu sjómanna innan félagsins, og kom þar 
skýrt fram, að menn töldu nauðsynlegt að 
stofna sjómannadeild innan þess.Í fram-
haldi af því var samþykkt svohljóðandi til-
laga: ,,Aðalfundur haldinn í Verkalýðsfélagi 
Grindavíkur sunnudaginn 7. október 1956 
samþykkir að fela félagsstjórninni að hafa 
forgöngu um stofnun Sjómannadeildar 
innan VG.“

Hinn 21. október boðaði stjórnin síðan 
til fundar í Kvenfélagshúsinu, og fram kom, 
að aðalverkefni fundarins væri að stofna 
sjómannadeild innan Verkalýðsfélagsins. 
Á fundinn mættu 29 menn sem hafa unnið 
við bátaflotann að undanförnu og hafa í 
hyggju að gera framvegis og var Sjómanna-
deildin stofnuð með þessum stofnendum

Formaður Verkalýðsfélagsins, Svavar 
Árnason, las upp reglugerð fyrir sjómanna-
deildina, en í annarri grein hennar sagði, að 
tilgangur deildarinnar væri að gæta hags-
muna sjómanna og fara með kjarasamninga 
fyrir þá, og yfirleitt fjalla um öll þau félags-
legu málefni, sem sjómannastéttina varða.

Eftir að fundarmenn höfðu samþykkt 
reglugerðina, fór fram stjórnarkosning, og 
var Ragnar Magnússon kosinn formaður og 
Þórarinn Ólafsson ritari.

Árið 1979 urðu þær breytingar á högum 
Sjómannadeildarinnar, að vélstjórar bættust 
í hópinn, og var þá um leið samþykkt, að 
framvegis skyldi deildin heita Sjómanna- og 
vélstjóradeild Grindavíkur. Ekki voru það 

einu breytingarnar, því framundan voru 
minnkandi tengsl við Verkalýðsfélagið. 
Á fundi Verkalýðsfélagsins haustið 1972 
óskaði formaður Sjómanna- og vélstjór-
adeildarinnar eftir því, að félögin hefðu 
aðskildar stjórnir og fulltrúaráð fyrir þá 

sjóði, sem ekki væru sameiginlegir.
Fundarmenn féllust á að hafa þann hátt-

inn á framvegis, en stefnan var nú tekin á 
fullt sjálfstæði deildarinnar. Haustið 1974 
var Verkalýðsfélaginu tilkynnt að eftirleiðis 
myndu félagsmenn Sjómanna- og vélstjór-
adeildarinnar skipa sinn gjaldkera sjálfir 
og hefðu félögin því framvegis hvort sinn 
gjaldkerann. Fljótlega eftir þetta var skipuð 
nefnd innan deildarinnar til að athuga og 
undirbúa ný lög og nafnabreytingu hennar. 
Árið 1976 voru samþykkt ný lög fyrir Sjó-
manna- og vélstjóradeildina, hún leyst 
undan öllum skyldum við Verkalýðsfélagið 
og gerð að sjálfstæðu félagi undir nafninu 
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.

Texti fenginn af heimasíðu SVG.

Sjómenn komu og sjómenn fóru
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Útborgaðar atvinnuleysisbætur á félags-
svæðinu eru 22 milljónir króna. Verkalýðs-
húsið er risið og kostar um 30 milljónir 
króna. Þá hefur félagið keypt orlofsíbúð á 
Akureyri.

Atvinnuuppbygging er félaginu enn 
hugleikin og nú er rætt um stuðning við 
Hraðfrystihús Þórkötlustaða, uppsetningu 
á rækjuvinnslu og stuðning við Vísi hf. við 
að taka Gullvík á leigu. Námskeið fyrir 
fiskvinnslufólk eru ennfremur rædd. Þá er 
keyptur sumarbústaður á Hallkelshólum.

Fáni félagsins var hannaður af Evelyn 
Adólfsdóttur og var hún verðlaunuð 
fyrir hann á 60 ára afmælishófi félagsins í 
febrúar 1997. Sama á standa enn yfir kjara-
samningar og að þeim loknum eiga lægstu 
laun að vera 70.000 krónur á mánuði. Enn 
kemur beiðni frá Verkalýðs- og sjómanna-
félagi Keflavíkur um sameiningu, en fyrir 
því er ekki áhugi hjá Grindvíkingum frekar 
en áður. Sú hugmynd kom áður upp í 
kringum 1984 og var meðal annars þrýst á 
sameiningu af Alþýðusambandi Íslands, en 
henni var hafnað. 

Samflot í samningum
Ný öld hefst á svipuðum nótum og þeirri 
fyrri lauk. Reglulega eru teknar fyrir beiðn-
ir um styrki af fjölmörgu tagi og eru þeir 
oftast veittir. Í ársbyrjun 2000 stendur Flóa-
bandalagið svokallaða í gerð kjarasamninga 
við atvinnurekendur, en það fellur ekki í 
kramið hjá Grindvíkingum. Fulltrúi Verka-
mannasambands Íslands  kynnti gerða 
kjarasamninga á félagsfundi og voru bæði 
greidd atkvæði um samþykkt þeirra eða 
höfnun og hvort boða skyldi til verkfalls. 
Þátttaka reyndist ekki næg til að vera gild 
og niðurstaðan sú að samningarnir væru 
samþykktir og verkfalli hafnað. Miklar 
umræður urðu um það og lögð fram kæra 
á kosninguna. Þetta ár slítur Verkalýðs- og 
sjómannafélag Sandgerðis samstarfi við 
félagið í Grindavík. Orlofshúsin eru mikið 
rædd með tilliti til viðhalds og mögulegra 
stækkana. Þá er íbúð félagsins á Akureyri 
seld og keyptur bústaður í Skorradal.

Á haustdögum 2003 eru kjarasamningar 
enn framundan og samþykkir stjórn Verka-
lýðfélagsins að vera þar í samfloti með 
öðrum félögum innan Starfsgreinasam-
bandsins. Samningar náðust án verkfalla.  
Svipaða sögu er að segja frá árinu 2007. Í 
þeim samning verða lágmarkslaun 145.000 
krónur á mánuði frá og með 1. apríl 2008. 
Árið 2010 er sömuleiðis ákveðið að vera í 
samfloti með Starfsgreinasambandinu. Þá 
eru kröfur VG að;
•	 Kaupmáttur	launa	verði	aukinn
•	 Samið	 verði	 um	 kauphækkun	 í	 krónu-

tölum
•	 Hækkun	 lægstu	 launa	 umfram	 önnur	

laun
•	 Auka	bil	milli	launaflokka

•	 Nýtt	starfsaldursþrep	fyrir	10	ára	starf
•	 Fiskvinnsla	færð	upp	um	launaflokk
•	 Hækka	skattleysismörk
•	 Halda	áunnum	réttindum	á	milli	vinnu-

staða
Næstu árin eru viðburðalítil en mikið er 

þó um styrkveitingar frá félaginu af fjöl-
mörgu tagi, mest úr sjúkrasjóði.

Varað við innköllun aflaheimilda
Á aðalfundi í júní 2009 er varað við inn-
köllun aflaheimilda og eftirfarandi tillaga 

samþykkt: „Aðalfundur Verkalýðsfélags 
Grindavíkur haldinn 2. júní 2009 mót-
mælir harðlega þeirri áætlun ríkisstjórnar 
Íslands að innkalla aflaheimildir sem 
útgerðarmenn hafa fengið úthlutað eða 
keypt samkvæmt núgildandi lögum. Um 
helmingur allra Grindvíkinga lifir beint 
eða óbeint á sjósókn og fiskverkun og 
mun innköllun kvótans fljótt segja til sín 
í versnandi afkomu verkafólks og bæjar-
félagsins í heild.“

Árið 2012 er nokkuð sögulegur fundur 
í Verkalýðsfélagi Grindavíkur. Þá fær 
Benóný Benediktsson, formaður til 28 
ára, mótframboð frá Magnúsi Má Jakobs-
syni. Magnús fær 40 atkvæði en Benoný 7. 
Magnús hefur stýrt félaginu síðan og hefur 
nýtt fólk komið inn í stjórnina. 

Nýrrar stjórnar biðu mikil átök í kjara-
málum á árinu 2013, þar sem félagið var 
ósatt við þá samninga sem fyrst voru 
gerðir og felldu félagsmenn þá. Við gerð 
nýrra kjarasamningar voru félagsmenn vel 
virkjaðir við kröfugerð sem náði fram að 
ganga í nýjum samningum. Þeir voru svo 
samþykktir hér eins og um allt land og eru 
enn í gildi.

Á síðustu árum hefur félagið gert sum-
arhús félagsins upp, keypt íbúð á Akureyri 
og á Tenerife. 

Þetta er stutt yfirlit yfir atburði í langri 
sögu Verkalýðsfélags Grindavíkur. Fyrstu 
áratugum félagsins hefur verið vel lýsti í 
afmælisriti félagsins fyrir 10 árum og til 
frekari glöggvunar á gangi mála eftir þann 
tíma er vísað til viðtals við formann félags-
ins og fyrri formenn þess og stjórnarmenn 
í blaðinu nú.

Fáni félagsins var hannaður af Evelyn Adólfsdóttur. Var hún verðlaunuð fyrir hann á 60 ára 
afmælishófi félagsins í febrúar 1997. Með henni á myndinni er Benóný Benediktsson, þáverandi 
formaður félagsins. 
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„Félagið er til fyrir fólkið og ég er verkfæri 
þess sem formaður. Félag eins og Verkalýðs-
félag Grindavíkur á fyrst og fremst að vinna 
að hagsmunum félagsmanna. Það gerir fé-
lagið best með samtölum á jafningjagrund-
velli. Okkur hefur gengið mjög vel að leysa 
ágreiningsmál sem upp hafa komið milli 
atvinnurekenda og félagsmanna, enda hefur 
samstarfið við atvinnurekendur verið gott.“

Þetta segir Magnús Már Jakobsson, 
formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur, 
en formennskunni hefur hann gegnt frá 
árinu 2012, þegar hann tók við af Benóný 
Benediktssyni, sem var formaður i 28 ár. Til 
að fræðast betur um félagið á 80 ára afmæli 
þess og formanninn var hann heimsóttur á 

skrifstofuna og garnirnar raktar úr honum. 
Það gekk vel.

„Ég kem hingað frá Bolungarvík og hafði 
aldrei hugsað mér að fara hér út í verka-
lýðsbaráttu eða pólitík. Ég hafði reyndar 
áhuga á að fara í bæjarmálin á sínum tíma, 
en ég passaði aldrei inn í flokkinn minn, 
það er Sjálfstæðisflokkinn. Það er kannski 
jákvætt fyrir mig en neikvætt fyrir þá,“ 
segir Magnús  Már og brosir. 

„Ástæðan fyrir því að ég fer í þetta starf 
er svolítið bara þannig að ég læt gjarnan 
undan þrýstingi. Mig minnir að það hafi 
verið 2010 sem ég kom á aðalfund hjá 
félaginu og þá  sagðist Benóný formaður 
í rúman aldarfjórðung ætla að vera eitt ár 

í viðbót, hann ætlaði að fara að hætta. Þá 
voru búnir að koma til mín menn og spyrja 
hvort ég væri til í að fara gegn Magnúsi í 
Sjómannafélaginu. Ég var ekkert í því félagi 
og hafði ekki pælt neitt í því og hafði ekki 
áhuga á því. En einhverra hluta vegna fer 
ég á aðalfundinn hjá Verkalýðsfélaginu 
og var að spá í hlutina. Verkalýðsmál hafa 
lengi verið mér hugleikin og þau voru 
mikið rædd á mínum gamla vinnustað, sem 
er Bláa lónið. Þar var svolítill hópur fólks 
sem var mikið að spá í verkalýðsmál og 
allur sá vinnustaður vildi vera í Verslunar-
mannafélagi Suðurnesja, sem mér  fannst 
ekki gott. Ég var settur í Verslunarmanna-
félagið þegar ég byrjaði í Lóninu, en hafði 

Magnús Már Jakobsson formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur:

Formaðurinn er 
verkfæri félagsmanna

Formaðurinn og fjölskyldan. Eigin-
konan Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir 
og dæturnar þær Elísabet María og 
Matthildur Bylgja og Magnús Már.
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áður verið í Sjómannafélaginu hérna því ég 
hafði verið á sjó og það tók mig smá tíma 
og hafði töluvert fyrir því að færa mig yfir í 
félagið í Grindavík, því þar bjó ég og hafði 
engan áhuga á að vera í einhverju félagi 
inni í Keflavík. Það var fyrirtækið sem vildi 
að menn væru þar,“ segir Magnús.

Þessi mál voru töluvert rædd í Lóninu 
og víðar og þá koma það til tals að Magnús 
færi á móti Benóný, sem ýmsum fannst að 
væri að verða ansi fullorðinn. Magnús Már 
tók því fyrst sem  gríni en sá svo að þetta 
var ekki bara hópur fólks í Bláa lóninu sem 
var að hvetja hann, heldur fleiri hérna í 
Grindavík. Það þyrfti að fara að finna eftir-
mann Benónýs. 

„Þetta endar eins og ég sagði með því að 
ég fór á þennan fund 2010, þegar Benóný 
sagði að hann ætlaði að taka eitt ár í viðbót. 
Ég hugsaði þá með mér að ég myndi bjóða 
mig fram árið eftir. Þá kom ég aftur á fund 
og Benóný segir aftur að hann ætli  að taka 
eitt ár í viðbót. Ég tók hann trúanlegan 
þá. Svo mæti ég 2012 á þriðja aðalfund-
inn. Þá var starfsfólk úr Vísi og frá fleiri 
vinnustöðum búið að tala við mig um að 
fara fram. Ég talaði þá við Gylfa Ísleifsson 
og bað hann að bjóða sig fram til stjórnar 
með mér, en þá var Gunnar Vilbergsson 
varaformaður. Gylfi segir við mig að hann 
sé til í það. Ég talaði líka við Piotr Slawomir 
Latkowski í Stakkavík.. Hann hefur reynst 
okkur einstaklega vel og mikill styrkur að 
hafa hann í stjórninni.

Hann var búinn að rífa félagið upp
Eins og við vitum er mjög stór hluti vinn-
andi fólks í Grindavík sem er í þessu félagi 
er af erlendu bergi brotinn og stærsti hlut-
inn er Pólverjar. Ég bað hann að koma með 
mér í stjórn ef af þessu verði og bið hann að 
mæta á fundinn. Á fundinum biður Benóný 
um stuðning til eins árs í viðbót. Þá var 
Gunnar búinn að vinna Benóný, barnabarn 
hans í kosning til varaformanns. Ég ákvað 
þá að fara á móti honum. Hafði reyndar 
verið búinn að hugsa um að tala við Benóný 
um þetta, en mér var ráðlagt að gera það 
ekki því þá myndi hann smala á fundinn. 
Ég vildi að þetta væri þannig að hann gæti 
hætt með reisn og ég hélt að hann væri að 
fara að hætta þarna 2012. Þess vegna  gerði 
ég ekkert í þessu. Hann var búinn að rífa 
félagið upp og vinna afskaplega vel fyrir 
það á þessum langa tíma sem formaður. Ég 
sá strax hvernig hann brást við og sá eftir 
því að hafa ekki talað við hann áður. Eftir á 
að hyggja hefði ég átt að gera það, því hann 
hefur sennilega litið svo á að honum væri 
einfaldlega vísað frá. Hann var búinn að 
vinna mjög vel fyrir félagið í nærri 30 ár en 
hann var orðinn töluvert roskinn, 84 ára 
gamall þegar þetta var. Ég tók slaginn og 
hafði betur.“

Svo sat Magnús Már uppi með það að 

vera orðinn formaður Verkalýðsfélags 
Grindavíkur og vissi reyndar lítið út í hvað 
hann var að fara. Hann segist hafa áður 
látið undan þrýstingi og meðal annars verið 
formaður í Sjálfstæðisfélagi Grindavíkur. 
Þrátt fyrir að vera formaður þar hafi hann 
alltaf verið hálfpartinn utanveltu og ekki átt 
marga skoðanabræður í klúbbnum. „Það 
varð svo dálítið þannig í Verkalýðsfélaginu 
með fyrstu stjórnina sem ég sat með,“ segir 
hann. „Við vorum ekkert rosalega samstíga 
til að byrja með. Það lagaðist reyndar mjög 

fljótlega. Ég var reyndar ekki viss í fyrstu 
hvort formennskan væri fullt starf eða bara 
hobbý vegna þess að frá því að ég kom 
hingað hafði ég aldrei heyrt annað en hér 
væri bara opið tvo daga í viku, þrjá tíma í 
einu. 

Allt í einu byrjaði fólk að koma
Fljótlega eftir að ég byrjaði fannst mér 
að ég hefði setið hérna einn í sjö mánuði 
og nánast enginn komið inn. En svo allt 
í einu byrjaði fólk að koma og það hefur 
ekkert stoppað síðan. Við byrjuðum á að 
breyta opnunartímanum í mánudaga og 
þriðjudaga og svo fimmtudaga og föstudaga 
frá 12 til fjögur. Það kom ágætlega út. Mið-
vikudagana átti ég svo að hafa til að sinna 
öðrum verkefnum. Það kom svo fljótlega 
í ljós að ég gat ekkert stjórnað því hvenær 
fundir voru annars staðar. Ég þurfti að 
mæta hér og þar. 

Nú kemur fólk á hverjum einasta degi 
til að ræða málin og fá álit mitt á því 
hvort verið sé að brjóta á þeim eða ekki. 
Staðreyndin er sú að flestir sem koma 
hingað með vandamál eru ekki í launadeilu, 
heldur er um tungumálaörðugleika að 
ræða, misskilning. Þegar ekki er um mis-
skilning að ræða höfum við samband við 
atvinnurekendur og undantekningarlaust, 
nánast, höfum við átt gott samstarf við alla 
atvinnurekendur í Grindavík. 

Ég man það líka vel þegar ég kom á fyrsta 
formannafundinn og vissi ekkert hvernig 
fólki ég væri að fara að vinna með þar og 
satt best að segja leist mér ekkert á það í 
fyrstu. Ég mætti þangað mótaður af skoð-
unum annarra og ég var spurður hvernig 
mér litist á þetta. Ég byrjaði á því að segja 
að mér fyndist þau of gömul og allt of mörg 
þeirra búin að sitja allt of lengi. Þetta var 
það fyrsta sem ég sagði við stjórn Starfs-
greinasambandsins. Reyndar hefur komið 
á daginn að ég hafði ekkert rétt fyrir mér 
því mikið af því fólki er bara mjög fínt og 
vandað fólk, þó það sé búið að sitja lengi. 
Það er líka ákveðin endurnýjun í gangi en 
ég hef aldrei farið leynt með það að ég er 
ekkert hrifinn af ASÍ-forystunni. 

Standa við 
stóru orðin?
„Hvort þetta verður ævistarfið mitt 
verður tíminn að leiða í ljós. Ég sagði 
þegar ég kom inn á fyrsta fundinn 
hjá Starfsgreinasambandinu að fólk-
ið væri búið að sitja alltof lengi og 
væri alltof gamalt. Nú er ég sjálfur á 
fimmta ári og orðinn gráhærður og 
fullorðinslegur. Það er því spurning 
hvort ég þurfi ekki að fara að hugsa 
mér til hreyfings til að standa við 
stóru orðin.“

Þessar frænkur Magnúsar Más heimsóttu 
hann í sundlaugina. Þær pössuðu hann 
þegar hann var lítill og heita Guðrún og 
Kristín Guðmundsdætur.
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Neitaði að skrifa undir
Það kom  fljótlega í ljós eins og þegar við 
fórum í fyrstu samningalotuna. Þá vissi ég 
ekki heldur hvað ég var að fara út í. Við 
fengum 2,8% launahækkun. Ég fór hundfúll 
út og neitaði að skrifa undir. Þá vorum við 
í stjórninni búin að kynnast svolítið þannig 
að ég hringdi í þau öll og spurði hvort við 
stæðum ekki öll saman með að skrifa ekki 
undir þann samning og svo reyndist vera. 
Við höfðum svo fyrst á tilfinningunni að 
við værum óheiðarlegt fólk, en svo kom í 
ljós að þessi samningur var felldur um allt 
land með um  90% greiddra atkvæða. Við 
vorum með eitt besta kosningahlutfallið og 
98% felldu samninginn. Ég lofaði forystu 
Starfsgreinasambandsins að ég myndi ekki 
tala gegn samningnum og stóð við það. Ég 
fór í öll fyrirtækin hérna og talaði við fólk 
og bað það um að kjósa og var með túlka 
með mér svo allt kæmist til skila. Þegar 
ég var svo spurður af hverju ég hefði ekki 
skrifað undir sagði ég einfaldlega að mér 
hefði ekki fundist samningurinn nógu góð-
ur, en fór ekki dýpra í það og bað alla kjósa 
samkvæmt eigin sannfæringu. Sannfæring 
þeirra var greinilega sú að samningurinn 
væri ekki nógu góður. 

Mér fannst það taka smá tíma eftir það 
að ná sáttum  inni í Starfsgreinasambandið. 
Við vorum svolítið útskúfuð fannst mér. 
En í næstu samningum kom allt annað 
hljóð í strokkinn. Það var 2015 og þá 
unnum við mikla undirbúningsvinnu hér 
í félaginu. Héldum marga félagsfundi hér 
meðal annars á tælensku, pólsku og ensku 
auk íslensku. Það sem mér fannst standa 
upp úr í því var einhugur félagsmanna og 
kröfurnar voru nánast allar þær sömu, sama  
hvaða þjóðerni það var, því á félagsfundum 
fram að þessu hafði erlenda starfsfólkið ein-
faldlega ekki mætt á fundina eða hreinlega 
þagað á þeim og ekki skilið nóg. Kom ekki 
fram með skoðanir sínar. Þegar það fékk 
tækifæri til að tjá sig voru skoðanir þess 
þær sömu og hjá Íslendingunum. 

Niðurstaðan hjá okkur var sú að við 
vildum fá 300.000 króna hækkun í áföngum 
á þremur árum auk fleiri smærri krafna og 
þær hlutu flestar brautargengi inni í kröfu-
gerð Starfsgreinasambandsins. Sá samn-
ingur fór rosalega vel og mér fannst sá tími 
besti tíminn bæði með samninganefndinni 
og eins með félagsmönnum.“  

Stórmerkilegt félag
Magnús Már segist hafa skoðað sögu fé-
lagins sem sé stórmerkilegt félag. Í gegnum 
tíðina hafa verið gerðir hjá því  flottir hlutir. 
Í upphafi var félagið líka sjómannafélag. 
Upp úr 1970 urðu deilur sem leiddu til þess 
að sjómennirnir gengu úr Verkalýðsfélag-
inu og stofnuðu eigið félag. Svo virðist sem 
ástæðan hafi verið sú að þeir hafa talið að 

þeir hefði ekki nægileg áhrif innan félags-
ins. Það var þarna töluverð valdabarátta og 
þess vegna klofnaði félagið á sínum tíma. 

„Ég sé reyndar ekki betur en við ættum 
að geta unnið mjög vel saman Sjómanna- 
og vélstjórafélagið og við. Sonur varafor-
manns Verkalýðsfélagsins er nú formaður 
Sjómannafélagsins svo þar ætti að geta 
verið góð samvinna. Ég hef átt í mjög góðu 
samstarfi við þá, en hvort þessi félög sam-
einist veit ég ekki. Ég held þó að það væri 
gott ef það gerðist. Við búum hér í um 
rúmlega 3.000 manna byggðarlagi. Um 
1.100 manns eru í Verkalýðsfélaginu og 
um 800-900 í sjómannafélaginu. Því yrðu 

um 2.000 manns í sameinuðu félagi í þessu 
3.000 manna byggðarlagi. Í túnfætinum 
erum við svo með 600 manna vinnustað, 
Bláa lónið þar sem starfsfólk er að mestu 
leyti í félögum annars staðar. Við eigum því 
erindi við mun fleira fólk og eigum góða 
möguleika á því að stækka.

Við höfum verið að bæta félagið, til 
dæmis í orlofsmálum. Það er búið leggja 
mikinn pening í að gera upp orlofshúsin. 
Staðreyndin var sú það var annað hvort að 
byggja þau upp eða selja þau. Við reyndum 
að selja húsið á Apavatni, en félagsmenn 
stoppuðu það og við göngum ekki gegn 
þeirra skoðunum. Félagið er náttúrlega 
ekkert annað en fólkið í félaginu og við hér 
í forystunni erum verkfæri þess. Þannig 
verðum við að vinna hlutina. Ástandið á 
öllum sumarhúsunum var orðið mjög dap-
urt og við  þurftum að leggja mikla peninga 
í að koma þeim í viðunandi stand.

En þrátt fyrir þau miklu útgjöld er félagið 
ekkert á flæðiskeri statt. Fjárhagsleg staða 
þess er mjög sterk. Það er ekkert mér að 
þakka. Benóný vann félagið upp fjárhags-
lega. Þegar hann tók við því var það nánast 
gjaldþrota og hann skilaði mjög góðu búi 
af sér. Það sem mátti kannski gera betur á 
hans síðustu árum var að sinna félagsstarf-

Kominn til að drepa Karvel
„Ég þekkti suma af þessum gömlu Alþýðuflokksmönnum á sínum tíma, eins og Karvel 
Pálmason, sem ég leit alltaf mikið upp til. Hann átti heima hinum megin við götuna í 
Bolungarvík. Þegar ég var smá krakki sá ég einu sinni Gvend jaka koma keyrandi upp 
götuna heima og stoppa fyrir utan húsið hjá Karvel. Ég hljóp inn og kallaði á mömmu 
í ofboði og sagði að hún yrði að hringja í lögguna, Gvendur jaki væri kominn til að 
drepa Karvel. Seinna komst ég að því að þeir væru bara góðir vinir.“ 

Formaðurinn er verkfæri félagsmanna

Magnús með Benna Sig, frænda og vini.
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Verkalýðsfélag Grindavíkur 80 ára

inu meira. Ég held reyndar að það sé ekki 
honum að kenna. Það var bara tímabil í 
samfélaginu þar sem fólk hafði engan áhuga 
á verkalýðsmálum, einfaldlega vegna þess 
að það ríkti svokallað góðæri, sem reyndar 
var allt tekið út úr bönkunum eins og allir 
vita og skall svo í andlitið á okkur af fullum 
þunga. Það er helsta ástæðan fyrir því að 
félagsstarfsemin var ekkert rosalega mikil á 
þeim tíma. 

Skipulagið og óreiðan
Nú erum við komin með viðbótarstarfs-
mann á skrifstofuna, Jóhönnu Sigrúnu 
Einarsdóttur, sem breytti rosalega miklu. 
Við getum orðað það þannig að hún sé 
skipulagið og ég sé óreiðan. Ég er alltaf að 
flýta mér en reyni þó að klára málin, eða 
koma þeim af stað. Ég held að staðreyndin 
sé sú að ég sé mjög góður í að koma mál-
unum af stað og Jóhanna betri í að loka 
þeim. En viðkvæm mál eins og launamál sé 
ég alfarið um. Helsti styrkleiki minn felst 
held ég í því að tala bæði við félagsmenn 
og atvinnurekendur. Allt er þetta fólk og 
mér gengur vel að tala við fólk og hjálpa til 
við að ná sáttum. Það er það sem er mest 
krefjandi við þetta starf og fólk gleymir því 
oft, þegar það er komið í svona stöðu, ég 
hef séð það í kerfinu, að þar breytist fólk oft 
í tölur. Það má aldrei gerast og ég passa mig 
á því að fólkið verði ekki tölur eða númer. 
Þetta eru manneskjur og við reynum að 
vera í sambandi við sem flesta og ef eitt-
hvað bjátar á erum við til staðar. 

Maður er svona hálfgerð launalögga. 
Passa verður upp á að ekki sé verið að 
borga fólki undir samningi. Maður getur 
ekki rifið mikinn kjaft ef verið er að borga í 
samræmi við samninga eða betur, enda ekki 
ástæða til. Helst vildi ég auðvitað að fólkið 
væri að fá miklu hærri laun en nú er. En 
það virðist vera svo að kjarasamningar séu 

gerðir með hliðsjón af því að lögfræðingar 
hafi nóg að gera við að skýra þá. Menn 
reyna alltaf að túlka hlutina með sínum 
hætti og það er stórt hlutverk hjá Verka-
lýðsfélagi Grindavíkur að verja hag um-
bjóðenda sinn. Ef til dæmis kemur til upp-

sagna, þurfum við að passa upp á að fólk sé 
ekki hlunnfarið. Það eru margir sem vilja til 
dæmis meina að brjóti maður af sér í starfi, 
megi reka hann umsvifalaust. En það er 
náttúrulega ekkert þannig. Það er búið að 
vinna í hundrað ár að réttindum starfsfólks 
og þau verður að virða. 

Ég hugsa um hag starfsmannsins. Samtök 
atvinnulífsins hugsa um hag fyrirtækisins 
og þegar við mætumst reyni ég að ná sem 
mestu fyrir launþegann meðan vinnuveit-
andinn reynir eins og hann getur að verja 
hag fyrirtækisins. Þegar svona kemur upp 
tekst okkur yfirleitt að landa því innan 
lagarammans og oft þegar vandræði koma 
upp er gert vel við fólk sem er búið að vera 
lengi og gera vel. Ég verð þó að viðurkenna 
að þegar fólk er búið að vinna mjög stutt á 
sama vinnustað og skiptir rosalega oft um 
vinnustað, þá hugsa ég oft að eitthvað geti 
verið að hjá viðkomandi starfsmanni. Ég 
tek samt alltaf hans málstað hvort sem ég er 
honum sammála eða ekki. Það er bara mitt 
hlutverk í þessari vinnu og ég reyni eins og 
ég get að ná sáttum við atvinnurekandann 
án illinda. Hér í Grindavík hafa ekki orðið 
mikil illindi þó menn hafi öskrað hver 
á annan. Ég hef ekki farið af fundi með 
glóðarauga ennþá, en það gæti alveg gerst. 
Að verja hagsmuni okkar fólks er okkar 
vinna.“ 

Samstarf við önnur félög
Félagið er líka í samstarfi við önnur félög 
á Suðurlandi. „Við vinnum með Bárunni 
á Selfossi, Drífanda í Vestmannaeyjum og 
Verkalýðsfélagi Suðurlands. Við réðum 
til dæmis saman eftirlitsfulltrúa sem fer 
um svæðið og fylgist með. Eins og fyrir 
Grindavík er þetta of lítið svæði til að vera 
með starfsmann í eftirlit. Þá væri hann bara 
einu sinni í viku inni í hverju fyrirtæki og 
maður getur ímyndað sér hvernig atvinnu-

Samtalið virkar 
betur en hnefinn
„Ég hef lært það af biturri reynslu  
gegn um  tíðina að slá til fólks og 
öskra á það er ekki líklegt til árang-
urs. Við þroskumst öll og öðlumst 
reynslu og í dag vil ég meina að 
mjúka leiðin sé best, hún er líklegust 
til árangurs. Samtalið virkar alltaf 
betur en hnefinn. Það er margt sem 
maður lærir þó ævin sé ekki löng. Ég 
er bara 47 ára en búinn að gera og 
upplifa ýmislegt. Sú reynsla hjálpar 
manni í þessu starfi, meðal annars 
að ræða við fólk um ástvinamissi. 
Það er hluti af mínu starfi og mér 
finnst  það virðingarvert að fólk 
skuli leita til mín, sem formanns 
Verkalýðsfélags Grindavíkur til að 
fá smá sáluhjálp í einhverju, hvort 
sem það er ástvinamissir eða einhver 
önnur áföll. Mér finnst það upphefð, 
en mér finnst það líka erfitt. Ég skil 
alveg þegar sumir segja að þetta 
eigi ekkert að vera í mínum verka-
hring, en ég er bara þannig og vinn 
þannig fyrir þetta félag að það er 
engum hent út. Við tölum við alla og 
reynum að sýna öllum virðingu.“

Formaðurinn er verkfæri félagsmanna
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rekendum myndi líka það.  Við erum til 
dæmis búin að lenda í átökum við verktaka 
hérna, þar sem eftirlitsmenn náðu honum. 
Það var fyrirtæki sem var búið að brjóta 
allt á starfsfólkinu og þegar hann var stopp-
aður fóru mennirnir sem voru að vinna 
með honum inn á kaffistofu meðan hann 
skutlaðist í bæinn og skipti um kennitölu, 
rétt eins og að skipta um nærbuxur. 

Þetta er eitthvað sem ég kann ekki við 
og finnst vera eitthvert stærsta vandamálið 
í þessu samfélagi, hve litla ábyrgð menn 
eru látnir bera. Það er engin ábyrgð fyrir 
því sem sumt fólk gerir. Ég var að horfa á 
mann eins og Ingólf Bender í sjónvarpinu 
um daginn. Þetta var aðalgæinn fyrir hrun 
og ráðlagði öllum að kaupa hlutabréf og þá 
helst í bönkunum. Hann  var með milljónir 
á mánuði af því hann bar svo mikla ábyrgð. 
Svo kemur hrunið 2008 og við töpum öllum 
peningunum, skuldirnar tvöfaldast og fólk 
lendir bara í miklum vandræðum almennt. 
En þessi gæi hélt vinnunni sinni og kemur 
svo aftur sem ráðgjafi í sjónvarpi og segir 
okkur að ekki sé hægt að lækka vexti fyrr 
en eftir 30 ár. Það verði að verja fjármála-
fyrirtækin. Þetta er sami gæinn og var 
að segja okkur að húrra niður vöxtunum 
fyrir hrun. Á maður svo allt í einu að fara 
taka mark á honum núna! Þessi maður var 
með svimandi há laun vegna þeirrar miklu 
ábyrgðar sem hann bar, en sem var svo 
engin þegar til kastanna kom. Þetta er víða 
svona í samfélaginu.

Vaxtaokur og fleira óréttlæti
Við getum svo tekið dæmi um vaxtaokrið á 
Íslandi. Það er svolítið á okkar könnu í gegn 
um lífeyrissjóðina og hefur varaformaður-
inn okkar Hörður Guðbrandsson farið 
þar mjög framarlega í flokki. Við höfum 
farið á alla fundi hjá þeim sjóðum sem við 
eigum aðild að og það er mikið hans hlut-
verk að ýta á og fylgja eftir tillögum okkur. 
Hann fer greinilega í taugarnar á fulltrúum 
atvinnurekenda í sjóðunum, því þeir vita að 
hann hefur mikla reynslu í þessum málum 
og veit nákvæmlega hvað hann er að segja. 
Við höfum verið að reyna að koma því á að 
ákveðið launaþak verði sett á, að lífeyris-
sjóðirnir kaupi ekki í fyrirtækjum sem ekki 
eru með launaþak. Það er fáránlegt að það 
sé kannski forstjóri í fyrirtæki með átta 
milljónir á mánuði á meðan starfsfólkið 
hans er kannski með 400.000 krónur. Hann 
vinnur ekkert meira en aðrir en er með 
þessar brjálæðislega miklu tekjur því ábyrgð 
hans er sögð svo mikil. En hver er þessi 
ábyrgð? Eina ábyrgðin sem hann ber er 
hvort hann heldur vinnunni eða ekki. Hann 
fær alltaf starfslokasamning til árs á háu 
laununum, en starfsfólkið hans þrjá mánuði 
á lágu laununum. Í þessu felst hvorki rétt-
læti né sanngirni.

Ef við tökum svo Seðlabankann. Þegar 
svokallað góðæri ríkir má ekki lækka vextina 
vegna þess að almúginn á Íslandi er svo 
vitlaus að hann færi beint á eyðslufyllerí 

fengi hann lán á lágum vöxtum. Það er nátt-
úrulega bara kjaftæði. Þessi svokallaði al-
múgi er alveg jafn greindur og þessir toppar. 
Svo þegar það er kreppa er  heldur ekki 
hægt að lækka vextina af því að þá verður 
eitthvað að koma inn. Ég held að það sé eitt 
af hlutverkum verkalýðs- og stéttarfélaga á 
Íslandi að reyna að veita þessum mönnum 
aðhald. Værum við ekki að reyna að hjálpa 
til og sporna við hvernig heldur fólk að mis-
skiptingin í þjóðfélaginu væri þá? 

Fengi hjartaáfall annan hvern dag
Fyrir 30 til 40 árum síðan var forstjóri 
kannski með fjórföld laun verkamanns-
ins, nú er hann með hundraðföld laun. 
Hvernig má það vera að formaður Samtaka 
atvinnulífsins, sem er að berjast fyrir því 
að lágmarkslaun í landinu verði ekki of há, 
þau eru nú um 270.000 krónur á mánuði, 
en lágmarksframfærsla er 350.000, að hann 
sé með 15 til 20 milljónir á mánuði. Hvaða 
bull er þetta. Svona mismunun þoli ég ekki 
og það er kannski ástæðan fyrir því að ég 
er í þessu starfi. Ég þoli þetta ekki og mér 
finnst ég þurfi að hafa þarna einhver áhrif. 
Mig langar hins vegar ekki á Alþingi. Ég 
get varla hugsað mér verri vinnustað. Ég 
hugsa að ég fengi hjartaáfall annan hvern 
dag færi ég að vinna þar. Þessari helvítis 
misskiptingu sem auðvaldið er alltaf að 
skapa fyrir sjálft sig verðum við að sporna 
við. Verkafólk á því miður engan málsvara 
á þingi lengur. Það  er fullt af fólki sem 
heldur því fram að Samfylkingin sé flokkur 
verkamannsins. Ég hef ekki séð það á þeirra 
verkum og heldur ekki hjá Vinstri grænum. 
Þess vegna segi ég það og hef verið þeirrar 
skoðunar í svolítinn tíma að það vantar 
Verkamannaflokk á Íslandi, sárvantar. 
Kannski ætti bara að endurvekja gamla 
Alþýðuflokkinn, það getur velverið að það 
sé bara málið. 

Þessi misskipting og bankaokur fer 
ógeðslega í taugarnar í mér. Ég veit ekki 
hvers vegna nið náum ekki eyrum auð-
valdsins. Það er helvíti súrt að fá alltaf 
smærri og smærri brauðmola sem falla 
frá allsnægtar borði þess. Ég heyrði líka 
stúlkuna sem er formaður Samtaka fyrir-
tækja í sjávarútvegi tala um að ekkert væri 
hægt að gera fyrir sjómenn. Þeir ættu 
ekkert inni. Það er rétt að sjómenn margir 
hverjir eru vel tryggðir, en þeir eiga samt 
ekki að borga vinnustaðinn sinn. Það finnst 
mér ekki réttlátt. Mér finnst  ekki réttlátt 
hjá útgerðarmönnum að taka ekki samtalið. 
Mér fannst Sjómanna- og vélstjórafélagið 
standa sig rosalega vel í síðustu samningum 
en það sama verður ekki sagt um Guðmund 
Ragnarsson hjá VM og Valmund Val-
mundsson hjá Sjómannasambandinu. Þeir 
eyðilögðu samstöðuna sem var komin til 
þess að verja einhverja hagsmuni og meira 
að segja Guðmundur Ragnarsson, sem er 
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vanur að vaða yfir fólk í ræðustól, skilur 
mennina sína eftir með felldan samning. 
Ég veit ekki hvers vegna og hvert við erum 
komin í þessu. Af hverju er ekki meiri sam-
staða en þetta.

Ég heyri menn tala um bæði sveitar-
félög og stéttarfélög að það eigi bara að 
sameina þetta í stórum stíl. Ég vil meina 
að þetta sé kjaftæði. Held að það sé nær að 
fjölga félögum og slíta atvinnuvegi hvern 
frá öðrum. Ég hef heyrt af því að þeir sem 
eru í álinu hafi náð góðum sérsamningum, 
loðnubræðslan hefur náð góðum sérsamn-
ingum með því að draga sig út úr samflotinu. 
Af hverju gerir fiskvinnslan það ekki líka. 
Hún hefði getað náð miklu betri samningum 
hefði hún verið sér.  Ekki verið dregin niður 
af hinum á síðustu árum. Það er svo  margt 
svona sem er ekki að fúnkera rétt. Það fer til 
dæmis gríðarleg orka hjá ASÍ að verja sjálft 
sig og sína stöðu. Mér finnst það ekki rétt. 
Mér finnst að ASÍ eigi að vinna miklu meira 
með aðildarfélögunum. Mér finnst ekki rétt 
að forseti ASÍ sé að tala niður til okkar eins 
og hann hefur oft gert. Hafi hann þörf fyrir 
það á hann að gera svo á lokuðum fundum 
en ekki opinberlega. Svo skilur hann ekki af 
hverju menn tali gegn honum. Líkur geldur 
líkum líkt.

Enginn merkilegri en annar
Ég hef lifað eftir því lífsmottói í nokkurn 
tíma að það  er enginn maður merkilegri en 
ég og heldur ekki ómerkilegri en ég. Eftir 
að ég fór að haga mér þannig, hefur mér 
gengið mun betur. Þegar ég var að byrja 
að vera yfirmaður á sjónum hafði ég lært 
það að ég átti að öskra á undirmenn og ég 
átti að sýna þeim lítilsvirðingu og ég gerði 
það til að byrja með. Ég var með skæting 
og stæla og kallaði menn illum nöfnum, en 
það skilaði engum árangri. Þegar ég loksins 
fattaði að þessi strákar væru ekkert ómerki-
legri en ég og heldur ekki merkilegri og ég 
fór að tala við alla sem jafningja, hvort sem 
var fimm ára barn eða forseti Íslands, fór ég 
að fá miklu betra samtal. Um leið og sam-
talið verður á jafningjagrundvelli verður 
miklu meiri áangur af því. Ef ég ætla að 
vaða yfir fólk, fer fólk í vörn og reynir eins 
og það getur að láta mig líta illa út, því ég er 
að gera það sama við það. En aftur á móti, 
þegar við stoppum og sýnum hvoru öðru 
virðingu, finnum við málamiðlun. 

Það er starf formanns svona félags. Ég 
hef til dæmis átt einstaklega gott samstarf 
við Ágústu í Vísi og Öldu í Einhamri. Þær 
hafa aldrei sýnt mér neina vanvirðingu og 
ég hef aldrei sýnt þeim neina vanvirðingu. 
Við höfum alltaf leyst öll mál sama hver 
þau hafa verið. Stundum hefur það tekið 
dálítinn tíma og meira að segja hefur það 
verið þannig, að ég hafði samband og sagði 
að það væri ekki hægt að leysa málið nema 
hliðra starfsfólki til. Þú verður að færa 

þennan og þennan svo þessir  geti unnið 
saman og það var gert. Þannig var málið 
leyst. 

Ég hef farið og setið fundi með fyrir-
tækjum hérna í bænum þar sem bæði er 
verið að segja upp fólki og áminna fólk. Þá 
fer ég á þessa fundi, sem  talsmaður þess 
sem er áminntur eða verið er að reka til 
að verja hans  hagsmuni. Ég man, þegar 
ég var ný byrjaður, þá var  fyrirtæki hérna 
sem var að brjóta á starfsfólki og var ekki 
að veita því þann búnað sem það átti að fá. 
Ég  marghringdi í yfirmanninn og alltaf 
sagði hann að þessu yrði bara reddað strax. 
Svo var aldrei neitt gert þrátt fyrir að ég 

hringdi aftur og aftur. Á  endanum hringdi 
ég í Vinnueftirlitið og bað um það fara í 
þetta mál. Þeir hringdu í þennan mann sem 
ég var búinn að vera að slást við og sögðu 
honum að þeir kæmu eftir tvær vikur og 
báðu hann um að vera búinn að laga hlut-
ina, þegar þeir kæmu. Þegar þeir komu svo 
voru allir í búnaðinum, en þeir  höfðu þurft 
að borga hann sjálfir. 

Málinu var því ekki lokið og á endanum 
þurfti ég að fara í forstjórann. Þá var það 
bara lagað, en skýringin á þessu öllu saman 
var að þessi yfirmaður hafði verið að sýna 
mér að það væri hann sem réði gangi mála 
á vinnustaðnum, ekki ég. Hann varð ekkert 
svo langlífur í starfi, en það var ekki ég sem 
fór fram á að hann yrði rekinn. En stjórn-
endur fyrirtækisins sá fljótlega að þessi 
maður var ekki að sinna vinnunni sinni og 
var engum til hagsbóta. Ef hann hefði hins 
vegar sýnt smá auðmýkt, hvort sem það 
var gegn mér eða starfsfólkinu hans, hefði  
þetta sjálfsagt orðið fyrirtaks starfsmaður. 
Hann var yfir hina hafinn og þess vegna fór 
þetta svona. 

„Rauðvínsbloggið“ skilar litlu
Það er ýmislegt sem tilheyrir svona 
starfi. Það er líka mjög auðvelt að sinna 
svona starfi þannig að maður leiði hjá sér 
vandamálin og taki ekki á þeim, en kasta í 
staðinn fram harðorðum fésbókar statusum 
eða hringja í DV eða eitthvað annað og vera 
alltaf að rífa kjaft en gera svo ekkert. Þá 
myndi fólk fá á tilfinninguna að hann væri 
duglegur þessi Maggi, hann er alltaf að gera 
eitthvað, en þetta væri  léttasta leiðin og 
með því að fara hana væri ég bara að ljúga 
að fólki. Ég er ekki að benda á einn eða 
neinn og segja að einhver sé svona, ég er 
bara að benda á að  þetta er léttasta leiðin. 
Við höfum séð stjórnmálamenn vinna mik-
ið svona. Þeir sem kannski fer mest fyrir í 
fjölmiðlum og fólk heldur að séu að vinna 
mest, eru kannski þeir sem eru með allt 
niðrum sig og hafa ekki unnið vinnuna sína 
og eru að fela það með svona yfirlýsingum. 

Í þessu tilfelli má nefna „rauðvíns-
bloggin“ svokölluðu en ég var svolítið í 
þeim hér áður, en ég er óvirkur alkahólisti 
og því hættur slíku, enda er ég óttalegt fífl 
þegar ég er kominn undir áhrif áfengis. 
Áfengið hefur bara skemmt fyrir mér í líf-
inu. Ef ég reifst við einhvern á fillerí og var 
að kasta fram status um það og á sama tíma 
var ég kannski að ætlast til þess að fólk væri 
að taka mark á því sem ég segði. Ég mæli 
ekki með þessari leið, sérstaklega ef menn 
muna ekki einu sinni eftir því að haf skrifað 
statusinn. Þá er það ekki gott. Ég held 
að alltaf sé best að vinna maður á mann, 
þannig næst mestur árangur. Kannski er 
þetta uppeldið hjá mér. Ég er kominn af 
duglegu fólki og þegar ég er að alast upp, 
en það einfaldlega þannig að aðalmaðurinn 

Við vorum 
orðnir óþarfir
„Skemmtilegasta starf sem ég hef 
verið í var þegar ég var á verbúð 
austur á Hornafirði. Ég var að 
vinna í frystitækjunum frá sjö á 
morgnana til tíu á kvöldin. Eftir 
vinnudaginn fórum við svo bara 
á pöbbann og ræddum málin. Við 
unnum annars út í eitt í sex vikur, 
hvern einasta dag. Alltaf með 50 
kílóa pönnur í höndunum og 
unnum eins og vélmenni. Svo vakn-
aði ég við vondan draum, þegar ég 
hætti í frystitækjunum. Þá komu 
tjakkar í staðinn fyrir okkur og ég 
man hvað mér fannst það ómerki-
legt. Þarna vorum við, aðaljaxlarnir 
í frystihúsinu, í mikilli erfiðisvinnu, 
orðnir óþarfir á næstu vertíð. Þá 
var kominn einhver tjakkur og sjálf-
virk frysting. Búið að leggja starfið 
okkar niður. Við orðnir óþarfir.“ 
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í plássinu er sá sem fiskar mest. Allir aðrir 
standa honum að baki því hann er aðal-
maðurinn. Það er hann nákvæmlega sama 
hvernig hann hagar sér og kemur fram. Að-
almálið var að hann fiskaði og skilaði miklu 
til samfélagsins. Úr þessu umhverfi er ég 
vaxinn, kominn af fólki sem reyndar hefur 
látið vaða svolítið yfir sig og lent stundum 
undir í svona baráttu, einkum þegar kerfið 
hefur farið illa með það. Þetta er duglegt og 
heiðarlegt fólk. 

Seinna meir var ég svo farinn að fatta að 
það var ekki endilega sá sem fiskaði mest 
, sem var aðal gæinn. Það var bara sá sem 
skilaði mestu til samfélagsins. Hver hann 
er get ég ekki bent á en ef við tökum okkur 
saman og erum öll heiðarleg, verður samfé-
lagið gott. Við finnum það hérna í Grinda-
vík. Við rífumst stundum eins og hundur 
og köttur. Ég fer á hverjum einasta morgni 
niður í OLÍS, bara til að rífast. Oftast um 
hluti sem skipta engu máli. En þetta er 
ákveðið sport og skemmtun. En svo, þegar 
eitthvað virkilega bjátar á, vinnum við alltaf 
saman. Ég vil að fólk hugsi um það, þegar 
það hugsar um Verkalýðsfélag Grindavíkur. 
Þetta félag er til staðar fyrir okkur. Það 
hjálpar okkur þegar eitthvað vantar og 
félagið er fyrir fólkið, en ekki fólkið fyrir 
félagið. Auðvitað  þurfum við að passa upp 
á að eyða ekki öllum sjóðum og svoleiðis, 
en það koma þannig tímabil hjá fólki að 
við þurfum að aðstoða það fjárhagslega og 
þá bara gerum við það. Þetta er einskonar 
samfélagstrygging.

Ég nefndi einhvern tíman á fundi með 
formönnum Starfsgreinasambandsins að 
við ættum þetta og þetta mikla peninga 
inni á bankabók. Það væri rosa flott að eiga 
svona mikla fjármuni. Það kom svo þarna 
kona til mín og sagði að það væri vissulega 
rétt. Það væri gott að hafa þessa sjóði en 
spurði jafnframt hverjum það gagnaðist. 
Peningurinn hjálpaði engum einn og sér. 
Það þyrfti að nýta hann í eitthvað. 

Fjárfest í steinsteypu
Stuttu seinna kom einmitt þessi pæling að 
það væri að koma verkfall. Við settumst 
niður og fórum að reikna. Þá kom í ljós að 
við hefðum ekkert efni á því að fara í langt 
verkfall. Það hefur ekki komið til verk-
falls í 30 ár. Kæmi nú til tveggja til þriggja 
mánaða verkfalls myndu allir sjóðir tæmast. 
Samtryggingin er ekki meiri en það, mátt-
urinn í peningunum. Þess vegna höfum við 
tekið þá ákvörðun, stjórn Verkalýðsfélags 
Grindavíkur, að við höfum sett peninga í 
steinsteypu sem stenst flestar kreppur. Við 
keyptum íbúð á Akureyri á 29 milljónir 
fyrir utan húsbúnað. Við látum félagsmenn 
njóta þessa, félagssjóður á þessa íbúð. Hún 
er leigð til orlofssjóðs félagsins með þeim 
hætti að orlofssjóður rekur íbúðina. Ávinn-
ingurinn fyrir félagssjóðinn er svo sá að 

Deildir og ráð
Verkalýðsfélag Grindavíkur er skipt upp í deildir og ráð. Trúnaðarmannaráð er 
æðsta ráðið. Síðan kemur stjórn, sem er aðalstjórn félagsins. Þá eru orlofsnefnd og 
sjúkrasjóðsnefnd. Þær eru sjálfstætt starfandi en þurfa að leita eftir heimildum frá 
stjórn, ef um mikil fjárhagsleg mál er að ræða. Þá er nefnd sem hefur fjárfestingar á 
sinni könnu og hún þarf sömuleiðis heimildir frá stjórn félagsins. Hörður Guðbrands-
son stýrir henni. Það er nefndin sem keypti íbúðina á Akureyri og er að skoða fleiri 
möguleika. Innan félagsins er ennfremur verslunarmannadeild sem er ekki komin 
almennilega á koppinn og hefur átt erfitt uppdráttar. Engu að síður er stjórn í henni 
en félagsmenn fáir. 

„Svo reynir félagið að halda félagsfundi. Ég fer út í fyrirtækin og tala við fólk, svona 
hingað og þangað. En það sem er stóra málið hjá okkur er að við ætlum okkur að 
verða stærri og erum búin að vinna helling í því. Þegar ég byrjaði voru félagsmenn um 
680, en nú erum við rúmlega 1.100. Það er heilmikil aukning og er það aðallega vegna 
þess að við höfum fengið fleira fólk með því til dæmis að Vísir bætir við sig 100 starfs-
mönnum. Það er til góðs fyrir okkur. Við gætum verið með miklu fleiri félagsmenn 
ef við vildum, en við vísum fólki frá sem er ekki innan okkar félagssvæðis. Ef önnur 
félög hugsuðu þannig og væru alveg heiðarleg í þessu, væri staðan allt önnur. Það er 
félagafrelsi í landinu, sem er samt ekki alveg virkt. 

Ég hef til dæmis fengið margar fyrirspurnir frá Þorlákshöfn og ég hefði mikinn 
áhuga á því að við værum með starfsstöð í Þorlákshöfn. En Efling í Reykjavík fékk 
Þorlákshöfn undir sig. Þeir eiga lítið sem ekkert sameiginlegt en við eigum aftur á móti 
mikið sameiginlegt með Þorlákshöfn og það yrði flott félag saman Þorlákshafnarbúar 
og Grindvíkingar. Ég hef fengið mjög margar fyrirspurnir frá Flugstöðinni þar sem 
er fólk sem vill ganga í félagið, en við erum bara ekki aðilar að þeirra samningi. Við 
höfum heldur ekkert verið að fá marga starfsmenn frá Grindavíkurbæ. Margir þar eru 
í Starfsmannafélagi Suðurnesjabyggða, sem ættu allir að vera hér. Við vinnum alltaf 
betur fyrir okkar nærsamfélag. Það er miklu einfaldara að geta bara droppað inn í 
kaffi í heimabænum til að ræða málin í staðinn fyrir að þurfa alltaf fara til Keflavík-
ur.  Þetta er það sem fólk þarf að hugsa. Starfsfólk Bláa lónsins ætti til dæmis allt að 
vera hér, en mjög margt þeirra er í VR. VR á enga lögsögu hér. Svona er þetta.“
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nú er verðið á íbúðinni komið í 35 millj-
ónir. Segjum svo að það kæmi til verkfalls, 
er þessi íbúð á stað þar sem allt húsnæði 
selst strax. En við verðum að vera vakandi. 
Kannski verður ekki eftirsótt að búa á 
Akureyri eftir einhver ár. Þá þurfum við að 
vera vakandi fyrir því að fjármunir okkar 
glatist ekki en við þurfum líka að þjónusta 
fólkið. Með  þessu gerum við hvort tveggja. 

Í dag erum við að kaupa íbúð á Spáni í 
sama tilgangi. Krónan er það sterk núna 
að að það er hagstætt fyrir okkur að kaupa 
erlendis. Á þessum stöðum, sem við erum 
að hugsa um eru endursölumöguleikar 
miklir. Það er ekki hægt að fara og kaupa 
í einhverri tískubólu sem svo springur. 
Fara verður á stað þar sem um trygga fjár-
festingu er að ræða og góða möguleika á 
endursölu. Við erum að passa upp á fjár-
muni félagsins og reynum að þjónusta 
félagsmenn í leiðinni. Eins og staðan er í 
dag, er ódýrara að fara til Spánar með flugi 
en að fara á Egilsstaði. Ég hef alveg velt því 
fyrir mér hvort það væri skynsamlegt að 
kaupa sumarbústað á Einarsstöðum. En 
hver keyrir í 12 tíma til að komast í sumar-
bústað, eða flýgur fyrir mikinn pening. Þá 

er Spánn betri kostur fyrir félagsmenn en 
auðvitað leggjum við endanlega ákvörðun 
fyrir félagsmenn. 

Oft rassskelltur á fundum
Stjórnin er lýðræðislega kjörin og það er 
ekki þannig að allar mínar hugmyndir fari 
í gegn. Ég er oft tekinn og rassskelltur á 
fundum. Ef ég væri þannig maður þá gæti 
ég auðveldlega farið í fýlu út af því, en ég 
lít ekki þannig á gang mála. Ég er verkfæri 
inni í þessu  félagi. Stjórnin er yfirmaður 
minn og yfirmaður stjórnar eru félags-
menn. Það er ekki þannig að þegar maður 
kemst í svona stöðu að maður geti hugsað 
bara um rassgatið á sjálfum sér, þó það 
sé svolítið í umræðunni að þannig sé það 
sums staðar. Það getur vel verið að til séu 
verkalýðsforingjar sem hugsa bara um rass-
gatið á sjálfum sér. Ég geri það ekki og ég 
fullyrði það að stærsti hluti þeirra gerir það 
ekki. Stærsti hlutinn hefur hagsmuni félags-
manna að leiðarljósi. Þannig á það að vera 
og þannig á félag eins og Verkalýðsfélag 
Grindvíkur að vinna. 

Ég segi bara eins og er, þegar ég var 
búinn að vinna hér í eitt ár, og vissi ég enn 

ekkert almennilega hvað ég var að gera. 
Ég átti að fá aðstoð en fékk hana ekki. Ég 
leitaði eftir henni sjálfur þegar upp komu 
erfið mál. Aðalsteinn Baldursson á Húsavík 
hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið. Ég 
hringdi alltaf í hann og fékk hjá honum 
álit og ábendingar. Svo hringdi ég líka í 
Finnboga Sveinbjörnsson, frænda minn, 
formann Verkalýðsfélags Vestfjarða og 
fékk leiðbeiningar hjá honum. Ég talaði 
líka við Vilhjálm Birgisson á Akranesi og 
Halldóru í Bárunni og þau hjálpuðu mér 
líka. Ég held að loksins núna sé ég að verða 
ágætur í þessu starfi eftir bráðum fimm ár. 
Á meðan ég get sinnt þessu starfi þokkalega 
og er sæmilega sáttur og fólk vill hafa 
mig,  hugsa ég að ég verði hérna aðeins 
áfram.  En um leið og ég finn að ég er ekki 
að funkera lengur, ætla ég að hætta. Ég er 
eiginlega alveg ákveðinn í því að þetta verði 
ekki ævistarfið mitt. Þegar minn dagur 
kemur og skrifað verður á legsteininn, verði 
áletrunin: Magnús Már Jakobsson, sund-
áhugamaður. Ég er ekki búinn að ákveða 
hvað ég verð þegar ég verð stór, en það eina 
sem hefur fylgt mér í gegnum ævina alla er 
sundið.“ 

Formaðurinn er verkfæri félagsmanna
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Ljósmyndir: Kristinn Benediktsson 75 ára afmælisfagnaður í Salthúsinu 2012
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75 ára afmælisfagnaður í Salthúsinu 2012
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Benóný Benediktsson formaður Verkalýðsfélag Grindavíkur 1984 til 2012:

Líklega hefur enginn sett meiri svip á 
Verkalýðsfélag Grindavíkur en Benóný 
Benediktsson. Að minnsta kosti hefur eng-
inn verið lengur formaður en hann eða í 
28 ár. Áður en hann var kosinn formaður 
hafði hann verið virkur i félaginu til margra 
ára, m.a. varaformaður í sex ár. Hann var 
kosinn til formennsku árið 1984, þegar 
hann sigraði Helga Andersen í kosningu. 
Benóný hætti sem formaður árið 2012 
þegar Magnús Már Jakobsson hafði betur í 
kosningu um formanninn.

Bauðst til að prufa í eitt ár
En við hverfum aftur til upphafs ára for-
mennsku Benónýs. „Á þessum langa ferli 
voru það fjármálin sem voru viðfangsefni 
mín sem formanns í fyrstu. Þau voru í kalda 
koli og engin króna til í neinum sjóðum. 
Ekki hafði heldur verið sinnt að innheimta 
það sem útistandandi var. Félagsgjöldin 
höfðu reyndar skilað sér nokkuð vel, en það 
átti ekki við um margt annað. Þegar ég tek 
við formennsku kom fram tillaga um það 
að flytja félagið til Keflavíkur og sameinast 
Verkalýðs- og Sjómannafélagi Keflavíkur 
vegna bágrar stöðu félagsins. Þá stóð ég 
upp á fundinum og sagði að ég skyldi prufa 
að vera í eitt ár og sjá hvernig félaginu 

reiddi af ef það yrði samþykkt. Mér fyndist 
ófært að ekki yrði neitt Verkalýðsfélag í 
Grindavík. Það var samþykkt með flestum 
greiddra atkvæða. Með mér í stjórn komu 
Sigrún Pálsdóttir, gjaldkeri og Erling Krist-
insson ritari. Lengst af voru þær Kristólína, 

Ása Lóa, Hólmfríður, Álfheiður og Guðrún 
með mér í stjórn. Ekki má ég gleyma Gísla 
Hólm sem sá um fjármálin þegar við vorum 
að byggja Verkalýðshúsið.“

Þegar mest var um atvinnuleysi kom fyrir 
að allt að hundrað manns fengu atvinnu-
leysisbætur greiddar. „Þá vorum við uppi í 
Festi og allur þessi fjöldi kom til að skrifa 
sig á lista og fá útborgað. Þá var allt talið 
í peningum og ef vantaði krónu í eitt um-
slagið varð að fara yfir allt á ný. Allt varð að 
passa uppá aur þegar útborgað var og það 
var töluverð handavinna,“ segir Benóný. 
Um tíma sá Verkalýðsfélag Grindavíkur um 
greiðslur atvinnuleysisbóta fyrir Garð og 
Sandgerði. 

Lengst af sem launalaus formaður
Á þessum tímum fékk enginn starfsmaður 
eða stjórnarmaður í félaginu laun. „Til þess 
voru engir peningar og lengst af mínum 
ferli sem formaður var ég launalaus. Seinna 
meir, þegar búið var að byggja Verkalýðs-
húsið og við komin með skrifstofuna þar, 
kom Ása Lóa á skrifstofuna og hún fékk nú 
bara hálfgerð smánarlaun. Þegar þeir komu 
einhvern tímann í heimsókn frá Verka-
mannasambandinu voru þeir alveg hissa á 
því hve laun hennar voru lítil. Launin voru 
öll í lágmarki og við pössuðum vel upp á 
það að enginn aur færi í einhverja vitleysu. 
Ef við vorum að fara á Verkamannasam-
bandsþing og svoleiðis var bara greitt fyrir 
útlagðan kostnað.

Þegar ég tók við gerði ég það að skilyrði 
að fenginn yrði löggiltur endurskoðandi að 
félaginu og var það Guðni Ágústsson. Það 
tók langan tíma að fá alla pappíra svo hægt 
væri að gera ársreikning fyrir félagið. Það 
var óreiða með pappírana en allt skilaði 
sér á endanum. Félagsmálin voru í fínum 
málum en fjármálin hefðu mátt vera í betra 
standi. Eftir að ný stjórn tók við, pössuðum 
við að aldrei væri nema einn sem væri með 
prókúru fyrir félagið, en lengst af voru 
umsvifin ekki mikil enda enginn á launum 
heldur aðeins greiðslur fyrir útlögðum 
kostnaði.“ 

Benóný var lengst af í annarri vinnu. 
Hann vann hjá Þorbirni í 44 ár sem bíl-
stjóri. „Það var geysilegur munur þegar ég 
fékk símann í bílinn, sem Þorbjörn borgaði 
nú reyndar alltaf. Þá gat ég sinnt ýmsu á 
daginn. Svo voru ófáar andvökunæturnar, 

Fjármálin helsta 
verkefnið í fyrstu

Benóný var gerður að heiðursfélaga í Verka-
lýðsfélaginu fyrir dygga þjónustu.

Benóný Benediktsson ásamt eiginkomu sinni Ásu Lóu Einarsdóttur en hún vann á skrifstofu 
félagsins um árabil.
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því það var ótrúlega margt sem gat komið 
upp svona hjá einu félagi. Við reyndum að 
halda því fyrir okkur ef aðstoða þurfti fólk 
vegna veikinda eða annarra vandkvæða. 
Það var trúnaðarmál innan félagsins gagn-
vart félögum sem þurftu kannski að fá ein-
hverja aðstoð frá því. Það var að minnsta 
kosti meðan ég var og er enn í dag. Dæmi 
voru um að fólk þurfti að fara með  börnin 
sín erlendis vegna veikinda með skömmum 
fyrirvara. Þá varð oft að taka ákvörðun 
í hasti og ekki tími til að halda fund. Þá 
hringdi ég í stjórnina og fékk staðfestingu á 
því að ég mætti láta út peninga til þeirra.“

Umdeild húsbygging
Mikil uppbygging átti sér stað hjá Verka-
lýðsfélaginu undir stjórn Benónýs. Félagið 
byggði eigið hús og sumarhús fyrir félagana 
voru keypt. „Ég var aldrei með tékkheftið. 
Það var annar sem var með það og til 
dæmis með atvinnuleysisbæturnar, þá sáu 
aðrir um þær. Þeir, Sigurgeir Guðjónsson, 
Almar Þór Sveinson og Valdimar Einarsson 
voru lengi með atvinnuleysisbæturnar. Eftir 
að við fórum að fá laun sáum við aldrei 
um að borga okkur sjálfum út. Um það sáu 
aðrir en við. Við pössuðum upp á það að 
þessir peningar færu ekki um okkar hendur. 
Allt sem við gerðum var borgað kontant, 
eins og húsbyggingin sem var nú ekki lítið 
átak á þeim tíma. Þegar við vorum að byrja 
að byggja húsið komst það eitthvað til tals í 
bæjarstjórn og þá kom það frá Jóni Gröndal 
að húsið ætti að heita „Öreigahöllin“. Það 
hefur engu að síður sýnt sig að þetta var 
góð ákvörðun og húsið hefur komið í góðar 
þarfir. Auk þess að vera skrifstofa fyrir 
Verkalýðsfélagið er hluti hússins leigður út 
til annarrar starfsemi.

Þegar það fréttist út að við ætluðum að 
fara að byggja húsið, kom Bogi kennari og 
falaðist eftir að fá eitt pláss í húsinu til að 
vera með skrifstofu. Síðar komu fleiri að-
ilar þangað inn. Þó að húsbyggingin væri 
umdeild út á við var alltaf mikil samstaða 
innar stjórnarinnar um að reisa húsið. 
Sama átti við um annað sem við vorum að 
gera. Við keyptum til dæmis fyrsta sumar-
bústað félagsins við Apavatn, næst keyptum 
við íbúð á Akureyri og þarnæst á Hall-
kelshólum. Allt var þetta staðgreitt og við-
komandi lóðir líka.

Sumarbústaðarlandið við Apavatn er 
örugglega einn af dýrustu stöðum sem 
þarna eru, því þessu fylgdi veiðiréttur. 
Reyndar kom svo í ljós fyrir tveimur til 
þremur árum að óheimilt er að selja veiði-
rétt undan lögbýli. Loks var keyptur sumar-
bústaður og lóð í Skorradal og íbúðin á 
Akureyri seld, því okkur fannst hún ekki 
nýtast nógu vel fyrir félagsmenn. Hún var 
alltaf í leigu á veturna til skólafólks í fram-
haldsskólum og skilaði þannig nokkuð 
góðum tekjum.“

Gerðum betri samning en 
Verkamannasambandið
Eins og eðlilegt er voru kjaramál og barátta 
fyrir réttindum verkafólks einn stærsti 
þátturinn í starfsemi Verkalýðsfélags 

Grindavíkur og var lítið slegið þar af. „Einu 
sinni kom það upp hjá okkur að búið var 
að semja hjá Verkamannasambandinu, en 
samningurinn felldur hjá okkur í Grinda-
vík. Þetta var árið 1988 sem mikið gekk á. 
Þá var ekkert um annað að ræða en að boða 
til fundar á ný og kosin samninganefnd. Þá 
var fundarsóknin svo mikil að við gátum 
ekki verið í húsinu okkar og urðum að fara 
upp í Festi og halda fundinn þar. Í fram-
haldi af þeim fundi fórum við fram á fund 
með útgerðarmönnum og fiskverkendum 
hér í Grindavík. Það var auðsótt mál og 
fundurinn var mjög góður. Við náðum að 
skrifa undir samning um klukkan fjögur 
um morguninn og náðum skárri samningi 
en Verkamannasambandið hafði gert. 
Samningurinn var svo samþykktur á okkar 
fjölmennasta félagsfundi með 68 atkvæðum 
gegn 18 en auðir seðlar voru 4.

Hvorki Verkamannasambandið né at-
vinnurekendur í Reykjavík voru sammála 
þessum aðgerðum okkar og við fengum þau 
skilaboð innan frá að yrði ekki samið um 
nóttina yrðu engir samningar gerðir.

Það er meira en margur heldur að reka 
svona Verkalýðsfélag og gera það í auka-
vinnu. Það er ekki létt verk og ég átti marg-
ar andvökunætur yfir því að þurfa að leysa 
mál sem upp komu með skömmum fyrir-
vara og ekki hægt að ná saman stjórnar-
fundi áður en taka þurfti ákvörðun.

Góð samskipti við atvinnurekendur
„Okkur gekk vel að vinna saman, mér og 
stjórninni og viðskiptin við atvinnurek-
endur í Grindavík voru alla tíð góð. Það 
voru kannski ekki allir hrifnir af því. Það 
voru sérstaklega sum félög hérna sem var 
mjög gott að eiga við og frekar en að lenda 

Skilaði góðu búi
Eins og fram kemur í viðtalinu var 
fjárhagur Verkalýðsfélagsins afar 
erfiður þegar Benóný kom til for-
mennsku. Rekstrarárið  1983 var 
félagssjóður rekinn með 258.212 
króna hagnaði. Eignir voru 1.379.047 
krónur, skuldir 261.616 og eigið fé 
1.117.431 króna. Sjúkrasjóður var þá 
með halla upp á 482.214 krónur og 
Orlofssjóður var með 40.313 króna 
hagnað.

Þrjátíu árum seinna lítur dæmið 
allt öðruvísi út, en 2012 var síðasta 
heila starfsár Benónýs sem formaður. 
Þá er félagssjóður rekinn með hagn-
aði upp á rúmar 10 milljónir króna. 
Sjúkrasjóður var þá gerður upp með 
tapi upp á 183.949 krónur, Orlofs-
sjóður var með hagnað að upphæð 
464.399 krónur en húsfélagið var 
með tap upp á 677.679 krónur.

Eignir félagssjóðs voru þá 169,2 
milljónir króna, Sjúkrasjóður var með 
innistæðu upp á 124,3 milljónir og 
Orlofssjóður átti þá 30.2 milljónir. 
Óhætt er að segja að Benóný Bene-
diktsson hafi skilað af sér góðu búi.

Stjórn Verkalýðsfélagsins sem sat hvað lengt; Kristólína Þorláksdóttir, Ása Lóa Einarsdóttir, 
Styrmir Jóhannsson, Benóný Benediktsson, Álfheiður Guðmundsdóttir, Hólmfríður Georgs-
dóttir og Guðrún Gamalíelsdóttir.
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í hörðum deilum vildu þeir heldur borga 
aðeins meira en þeim bar skylda til.“ 

Á þessum árum var stærsti hluti félaga 
í Verkalýðsfélagi Grindavíkur fiskverka-
fólk, en á síðustu árum hefur orðið mikil  
breyting og félögum t.d. í ferðaþjónustu 
hefur fjölgað mikið. Þegar Benóný var 
kosinn voru félagarnir um 500 en eru nú 
yfir þúsund.

„Þetta var afar lærdómsríkt og gefandi 
starf. Ég hafði aldrei neina skólagöngu á 
bakvið mig nema þá sem börnum bauðst 
á þeim tíma. Hins vegar fór ég á fjölmörg 
námskeið til að sækja mér frekari þekk-
ingu. Ég hafði bara barnaskólapróf, en allt 
þetta fólk sem starfaði með mér öll þess ár 
lengstum var alveg frábært fólk. Þetta var 
eitt fárra félaga þar sem konur voru alltaf 
í meirihluta stjórnar. Þær stóðu sig býsna 
vel og voru mikill styrkur fyrir félagið. Ég 
kynntist alveg fjölda manns í þessu starfi 
og eru þeir að öðrum ólöstuðum mjög 
minnisstæðir Guðmundur J. Guðmunds-
son og Karl Steinar Guðnason og er ég 
þeim þakklátur fyrir samfylgdina.“

Ekki tíundað í fjölmiðlum
Verkalýðsfélagið lét ekki staðar numið 
við stuðning við félagsmenn ef illa stóð á 
fyrir þeim, heldur lét til sín taka á öðrum 

sviðum, þó því væri ekki haldið mikið á 
lofti. „Við vorum ekkert að gera neitt stórt 
úr því þó við værum að gefa einhverjar 
gjafir. Við áttum 3,5% í Festi, sem fór á 
sínum tíma á nauðungaruppboð og var 
selt. Þá hafði þeim láðst að láta Verkalýðs-
félagið vita svo að ég fékk mér lögfræðing 
og þá var salan ómerkt. Ég bauð Kvenfé-
laginu að vera með en það vildi það ekki. 
Ég sagði að við myndum bjóða í Festi ef 
það færi á uppboð á ný til að tryggja að við 
fengjum okkar hlut. Svo samdist um það 
að við fengum eina milljón í skuldabréfi 
til tíu ára. Þessa einu milljón gáfum við til 
Björgunarsveitarinnar Þorbjörns.

Það var eins þegar verið var að byggja 
kirkjuna og safna fyrir orgeli. Þá gáfum 
við einnar nótu virði í orgelinu sem var á 
aðra milljón króna. Seinna gáfum við svo 
400.000 í eitthvað annað í kirkjunni. Fé-
lagið studdi svo oft við bakið á foreldrum 
sem þurftu að leita erlendis til lækninga 
vegna veikinda barna sinna. Við vorum 
því að láta gott af okkur leiða, en það var 
aldrei tíundað í fjölmiðlum,“ segir Benóný.

Eftirsjá af sjómönnum
Verkalýðsfélagið var í upphafi stofnað af 
verkafólki og sjómönnum og fyrstu verk-
efni þess voru að semja um hlutskipti á 

bátum og í Grindavík. Sjómennirnir yfir-
gáfu félagið svo á sjötta áratugnum og 
stofnuðu sitt eigið félag. „Það var mjög 
erfitt þegar sjómennirnir yfirgáfu félagið, 
þar með fór stór hluti tekna félagsins. En 
félagið náði að jafna sig eftir það. Bæði 
félögin eru sterk í dag en ég vona að það 
komi að því að þau sameinist á ný. Annað 
hvort þeirra verði deild í aðalfélaginu. Þá 
væri kannski hægt að veita betri þjónustu í 
einu enn sterkara félagi.“ 

Ósáttur með starfslokin
Benóný var ekki sáttur við starfslok sín 
sem formaður á aðalfundinum 2012 og 
hefði frekar kosið að vita að von væri 
á mótframboði sem hluti af stjórnar-
mönnum hafði hugmynd um. Það kom 
honum algjörlega að óvörum á fundinum 
sjálfum og hefði hann heldur viljað ljúka 
farsælu og ábyrgðarmiklu 28 ára starfi á 
annan hátt.

„Ég er ákaflega þakklátur að hafa fengið 
tækifæri til að starfa með öllu þessu góða 
fólki sem ég starfaði með í öll þessi ár. 
Jafnframt er ég stoltur af öllu því sem 
áorkaðist í Verkalýðsfélagi Grindavíkur.“

Ég óska félaginu velfarnaðar og alls hins 
besta á komandi árum og vona að það lifi 
sem allra lengst.
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Einar Óskarsson tók við formennsku í 
Verkalýðsfélaginu af Helgu Enoksdóttur. 
Hann hafði sótt fundi nokkuð reglulega og 
svo kom að því að leitað var til hans um að 
taka að sér varaformennsku í félaginu með 
Helgu. Hann segist hafa verið tregur til 
þess, lét undan þrýstingi. Honum var sagt 
að þetta væri ekkert mál og hann þyrfti ekki 
að gera neitt teljandi sem varaformaður. 
Þetta væri bara formsatriði.

„Ég gekkst inn á að taka þetta að mér. 
Svo var það bara mjög skömmu seinna 
hætti hún sem formaður og þá varð ég að 
taka við, sem ég svo gerði. Ég var svo for-
maður í eitt ár og það var ekki mikið um 
að vera. Ég man þó eftir því að konurnar í 
niðursuðuverksmiðjunni fóru í setuverkfall. 
Ég var  kallaður til til að reyna að leysa þá 
deilu og fékk mann innan úr Reykjavík með 
mér sem heitir Gylfi, veit ekki hvort það var 
sami Gylfi og er nú forseti ASÍ, til aðstoðar. 
Við ræddum við þær og endaði með því að 
við náðum saman og þær fóru að vinna á 
ný eftir launahækkun. Þetta var  rækjuverk-
smiða og við þurftum að vera í sambandi 
við mann vestur á Ísafirði vegna þessa.  

Þetta ver eina vinnudeilan sem ég þurfti 
að leysa ef ég man rétt, en það var oft verið 

að hringja í mann með ýmis erindi, sem 
ég gat oftast leyst úr. Allavega slapp þetta 
svona þokkalega. Þetta snérist líka um að 
halda félagsfundi og fundi með stjórn og 
trúnaðarmannaráði og halda skemmtun 
fyrsta maí. Eftir árið gaf ég ekki kost á mér 
áfram og Benóný tók við félaginu.“

Einar var að vinna í Hópsnesi á þessum 
tíma, en þar var hann trúnaðarmaður og 
sá um öryggismál. Hann keypti síðan fisk-
búðir í Reykjavík og rak um tíma og vann 
síðan hjá öðrum fiskbúðum, síðast hjá fisk-
búð Hafliða við útkeyrslu.

Setuverkfall í niðursuðunni minnisstætt

Helga Enoksdóttir er eina konan sem gegnt 
hefur formennsku í Verkalýðsfélagi Grinda-
víkur. Hún var kjörin formaður á aðalfundi 
félagsins í desember 1981. Hún gegndi for-
mennsku fram á árið 1984. Hún segir að 
þessi tími hafi verið átakatími vegna kjara-
samninga og mikilla anna við skráningu og 
greiðslu atvinnuleysisbóta. Þetta hafi verið 
mikil viðbót við vinnu og heimilisstörf.

Í stjórnartíð Helgu var mikið fjallað um 
orlofsmál, málefni aldraðra, samninga um 
bónusgreiðslu í fiskvinnslu. Þá var skrif-
stofa félagsins opin um tíma í 2 til 4 tíma á 
dag og sinnti Helga störfum þar, en skrif-
stofan var til húsa í félagsheimilinu Festi. 
„Það var mikið að gera í atvinnuleysisbót-
unum,“ segir Helga. „Þegar fólk komst ekki 
til að sækja atvinnuleysisbæturnar á skrif-
stofutíma kom það bara heim til mín til að 
sækja bæturnar.“ Þessi vinna hafði þá færst 
frá Grindavíkurbæ til Verkalýðsfélagsins.

Fundir voru nokkuð reglulegir en 1983 
varð fundarfall og í kjölfar þess komu upp 
miklar deilur innan félagsins. Erfiðlega 
hafði gengið að skila reikningum félags-
ins og leiddi það til þess að á félagsfundi 
í mars 1984 að samþykkt var að leita til 

endurskoðunarfyrirtækis til að fara yfir og 
leggja fram endurskoðaða reikninga fyrir 
árin 1982 og 1983 og fjármál félagsins 
sérstaklega könnuð. „Fundurinn lýsir yfir 
þeirri skoðun sinni að tilgangur þessarar 
könnunar  sé ekki sá að sanna eða afsanna 
neitt á neinn. Heldur fyrst og fremst að 
hreinsa út loft tortryggni og getsaka.“

Í kjölfar þeirrar samþykktar lagði 
stjórnin fram eftirfarandi tillögu, sem var 
samþykkt: „Við undirritaðar krefjumst 
þess að fá að víkja úr okkar störfum á 
meðan á rannsókn þessa máls stendur 
þar sem vantraust hefur komið upp á 
störf okkar.“ Þessa tillögu rita undir þær 
Helga Enoksdóttir, Nanna Hjaltadóttir og 
Hjálmey Einarsdóttir. Við formennsku tók 
þá varaformaður félagsins Einar Óskars-
son. Rétt er að taka fram að við könnun 
og endurskoðun reikninga kom ekkert 
óeðlilegt fram.

Eina konan á formannsstóli
Helga Enoksdóttir formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur 1981 til 1984:

Einar Óskarsson formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur 1984:
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Jón Björnsson, formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur 1977 til 1981:

Jón Björnsson var formaður Verkalýðs-
félags Grindavíkur frá 1977 til 1981. „Ég 
hafði ekki starfað í Verkalýðsfélaginu 
áður en ég kom þar til formennsku. Rós 
Einarsdóttir sem gjaldkeri og Guðmundur 
Finnsson sem ritari mynduðu stjórnina 
með mér. Þau voru svo bæði með mér allan 
tímann. Þetta var allt unnið í ólaunaðri 
aukavinnu og allir í fullri vinnu annars 
staðar. Félagið var með aðstöðu í einu her-
bergi í Festi en annars var maður bara með 
þetta heima hjá sér,“ segir Jón

Jón var á þessum tíma að vinna í fiskverk-
unarfyrirtækinu Hópi og fór svo að keyra hjá 
Steypustöðinni og var með Verkalýðsfélagið 
sem aukavinnu. „Stundum stangaðist það 
á að vera að vinna samhliða formennsk-
unni, sérstaklega ef verið að var að setja á 
verkbann eða eitthvað slíkt. Það fór ekki 
vel saman að setja á verkbann en ætla svo 
að fara sjálfur að vinna og brjóta bann sem 
maður hafði sett á. Þetta var orðið þannig að 
okkur fannst fólk aldrei eiga frí um helgar, 
Við settum því á að fólk ætti frí frá klukkan 
átta á föstudagskvöldi til átta á mánudags-
morgni frá lokum maímánaðar og fram í 
september.“ 

Glímt við Þorstein á bryggjunni
Atvinnurekendur tóku mjög illa í þetta og 
Jón man sérstaklega eftir því að honum 
og Þorsteini Pálssyni, sem þá var hjá 

Vinnuveitendasambandinu, lenti saman hér 
niðri á bryggju. „Hann vildi fá mig til þess 
á laugardegi að færa einhver bretti. Ég sagði 
honum að það kæmi ekki til greina, það 
væri ekki leyfilegt. Þetta jókst  orð af orði, 
en hann komst ekkert upp með það. Eftir 
það var ekkert sagt við þessu og atvinnu-
rekendur hér voru líka hálffegnir að geta 
bara stílað á það að lokað væri frá þessum 

tíma á föstudegi til mánudagsmorguns. Þá 
voru þeir að fá frí sjálfir sem ráku þessi 
fyrirtæki. Þegar upp var staðið held ég að 
allir hafi verið sáttir með þetta. Þetta var 
nokkuð mikil ákvörðun og ég sem kem 
að þessu sem aðkomumaður. En heima-
mönnum fannst dálítið á þessum tíma að 
aðkomumenn ættu ekki að vera að vasast í 
félagsmálum heimamanna. Oft fékk maður 

Margt breytt á mörgum árum
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að heyra það að þetta utanbæjar lið ætti 
ekkert heima þarna. 

Á þessum tíma er ég orðinn endurskoð-
andi hjá lífeyrissjóðnum í Grindavík og þá 
var nú alltaf talað um að lífeyrissjóðirnir 
væru viðbót við ellilaunin, þegar menn færu 
á þau, en það er nú öðru nær. Nú skerðist 
ellilífeyririnn við það sem lífeyrisgreiðslunni 
nemur. Þetta er svo orðið enn verra á þessu 
ári því nú má maður ekki vinna nema fyrir 
25.000 krónur á mánuði áður en til skerð-
ingar kemur. Það er alltaf verið að ganga á 
hlut þessa fólks, sem byggði þetta land upp. 
Það er alveg ótrúlegt að svona skuli staðið 
að málum. Ég held líka að ef við skoðum 
söguna að verkalýðshreyfingin og Alþýðu-
sambandið taka ekki nógu vel á þessu. Það er 
ekkert verið að styðja við bakið á þessu fólki. 
Það er eins og þeim sé alveg sama. Mér er 
minnisstætt af fundi sem ég sat eitt sinn með 
Guðmundi jaka að hann stóð alltaf harður á 
því að verkalýðsforingjarnir væru að vinna 
fyrir fólkið. Við værum ekki að vinna á móti 
því og lífeyrissjóðirnir væru viðbót. Nú 
heyrist ekkert meira um þetta hjá verkalýðs-
hreyfingunni. Það er eins og hún sé sofnuð.“ 

Klíkuskapur innan ASÍ
Svo finnst mér að það sé svo með Alþýðu-
sambandið að þegar kosning fer fram um 
forseta sambandsins, að þar sé ansi mikill 
klíkuskapur í gangi. Fólk fer í flokka og  
myndar ákveðnar blokkir og ég varð var 
við þetta þegar ég sat þing Alþýðusam-
bandsins. Ef  þú varst ekki alveg sammála 
var þér einfaldlega ýtt til hliðar. Þetta 
má greinilega sjá á því hvernig er farið 
með hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðs-
formann á Akranesi. Hann hefur aldrei 
komist neitt áfram hjá Alþýðusambandinu. 
Honum er alltaf ýtt til hliðar því það eru 
alltaf önnur öfl, sem  standa gegn því að 
hann komist áfram. Ég er hér um bil viss 
að væri hann kominn þar sem Gylfi Arn-
björnsson er nú, væri þetta öðru vísi í dag. 
Ég held að hann sé þannig maður. Það er 
ekki verið að vinna fyrir fólkið núna.“

Margt hefur á þessum tíma breyst í 
þjóðfélaginu sem Jóni er ekki að skapi. 
„Þegar ég var hér í formennsku máttu 
unglingar vinna á vorin og sumrin. Nú er 
búið að strika það út og með því er verið 
að eyðileggja þessa unglinga. Þeir hafa 
ekkert að gera og eigra bara um í iðjuleysi. 
Svipað má segja um eldra fólk, því það fær 
ekki vinnu eftir að það er orðið 67 ára, 
nema kannski hjá einu og einu fyrirtæki. 
Fólki er ýtt út af þessum markaði. Það er 
ein ástæða fyrir þessu. Ég hef aldrei verið 
á móti útlendingum, enda er tengdadóttir 
mín útlendingur, en uppistaða þeirra sem 
eru að vinna í fiskvinnslu í landinu eru 
útlendingar. Þar af leiðandi komast ung-
lingarnir ekkert í vinnu vegna þess að búið 
er að útiloka þá með því að útlendingarnir 

eru hér að vinna allt árið. Þetta er orðið of 
mikið. Landið getur ekki borið þetta vegna 
þess að ef þú ætlar að útiloka allt sem 
heitir íslenskt og taka bara útlendinga í 
vinnu, gengur dæmið ekki upp til lengdar. 
Þarna gera verkalýðsfélögin ekkert til að 
sporna við þessari þróun. Ég  veit ekki við 
hvað þeir eru hræddir. Það eru takmörk 
fyrir því hve marga útlendinga við getum 
tekið inn í landið ef við ætlum að hafa 
vinnu fyrir fólkið sem fyrir er.

Þetta er svipað og þegar farandverka-
fólkið var mest á ferðinni. Mikið var um 
það á þessum tíma sem ég var í verka-
lýðsmálunum hér í Grindavík. Þeir sem 
börðust fyrir réttindum þessa fólks voru 
menn eins og Vilmundur heitinn Gylfason. 
Hann var  ekkert að berjast fyrir útlend-
inga, heldur íslenskt farandverkafólk og 
taldi aðbúnað þess í mörgum tilfellum ekki 
boðlegan. Það var mjög misjafnt hvernig 
búið var að því fólki.

Unnið með Karli Steinari
Við unnum mikið saman ég og Karl Stein-
ar Guðnason, varaformaður Verkamanna-
sambandsins og formaður Verkalýðs- og 
sjómannafélags Keflavíkur, og áttum mjög 
gott með að vinna saman. Þá fékk maður 
líka að heyra að ég væri að koma félaginu 
undir Keflavík. Sem mér hefði aldrei 
dottið í hug. Hér í Grindavík á að vera öfl-
ugt verkalýðsfélag. Umræða um það kom 
reyndar upp eitthvað eftir að ég hætti 1981 
að færa félagið hér undir félagið í Keflavík. 
Mér skilst að sú hugmynd hafi kviknað hjá 
Alþýðusambandinu. Ég held að það hefði 
aldrei gengið. Grindvíkingar hefðu ekki 
viljað vera undir Keflavík komnir. Þess 
vegna finnst mér svolítið skrýtið að Bláa 
lónið og Svartsengi fór undir Keflavík, 
meiri parturinn af þeirri starfsemi, sem 
sumir segja að sé gullnáma. Fólkið þar ætti 
að vera í félaginu hér. 

Það var margt sem var í gangi á þessum 
tíma sem ég var formaður. Festi var rekin á 

þeim tíma og ég sat í stjórn þess húsfélags. 
Ekki virtist vera hægt að reka það hús 
þannig að það gæti staðið undir sér, hver 
sem ástæðan var fyrir því. Það var líka 
erfitt að vera formaður verkalýðsfélags-
ins og vera líka að vinna sem dyravörður 
í Festi eins og ég gerði og sitja að auki í 
húsnefndinni. Á þessum tíma voru launin 
við verkalýðsfélagið mjög lág. Síðasta árið 
voru þau 100.000 á ári. Það var ekkert til 
að hrópa húrra fyrir. Félagið gekk vel og 
ég hefði ekki getað hugsað mér betra fólk 
með mér en Ásu Lóu sem gjaldkera og 
Guðmund Finnsson sem ritara. Þau voru 
mjög heilsteyptar manneskjur og alltaf 
hægt að leita til þeirra.“ 

Eitt af því minnisstæðasta frá formanns-
ferlinum er Jóni deilur farandverkafólks 
við stjórnendur Hraðfrystihúss Þórkötlu-
staða. Það voru harðvítugar deilur, sem 
leystust svo reyndar farsællega. „Ég fékk 
Karl Steinar til að vera með mér á fundi 
með þessu fólki í Festi og það varð hrein-
lega allt vitlaust á þessum fundi. Eftir að 
honum lauk áttum við fund saman, ég Karl 
Steinar og Vilmundur Gylfason til að finna 
lausn á þessum deilum. Þetta endaði með 
að gerðir voru einhverjir samningar milli 
atvinnurekenda og farandverkafólksins 
þannig að fólkið fór að vinna aftur, en 
hluti þess hætti og fór annað.

Ég var oft hugsi yfir því að gegna for-
mennskunni og vildi gjarnan hætta, en 
það var ekki hlaupið að því því fái voru 
tilbúnir til að taka við. Ég held að það hafi 
meðal annars haft þau áhrif að ég ákvað 
að flytja héðan. Ég var farinn að vinna á 
fjórum stöðum og það var orðið of mikið 
og sólarhringurinn var hreinlega ekki orð-
inn nógu langur. Ég skellti mér því austur 
á land og gerðist bóndi í Lóni árið 1981. 
Þegar ég kom þangað munaði einu atkvæði 
að ég yrði gerður að oddvita þótt ég þekkti 
engan í sveitinni, en var gerður að endur-
skoðanda og það var ég allan tímann sem 
ég var þar, í sex ár,“ segir Jón Björnsson.
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Kristólína Þorláksdóttir, Lína í Vík,  fyrrverandi ritari Verkalýðsfélagsins:

Kristólína Þorláksdóttir, Lína í Vík,  var 
ritari Verkalýðsfélagsins í 28 ár og þar áður 
vararitari til nokkurra ára. Á ritaraferlinum 
var það einn stjórnarfundur sem Lína mætti 
ekki á vegna þess að verið var að skipta um 
hné á vinstri fæti á henni. Benóný vantaði 
einnig á einn stjórnarfund þetta tímabil, en 
það var vegna þvagsýrugigtarkasts í hægri 
fæti. „Við vorum þau einu sem voru með 
svona góða mætingu.“

Ég kom fyrst að félaginu sem vararitari 
og  síðan flutti ritarinn í burtu og þá bað 
Benóný mig að taka við sem aðalritari. 
Ég var síðan ritari með honum þar til við 
hættum bæði 2012. Þetta voru frábær ár 
með Benóný. Við vorum ekki alltaf sam-
mála en við leystum alltaf öll ágreiningsmál 
og endaði allt í sátt og samlyndi og aldrei 
nein illindi okkar á milli.

Á þessum tíma var félagið alveg í rúst 
fjárhagslega, en þarna komu svo frábærir 
gjaldkerar sem störfuðu mjög vel með 
félaginu. Á árunum þarna á undan hafði 
vantað hörkuna til að rukka inn ýmis gjöld 
sem atvinnurekendur áttu að standa skil á 
til félagsins. Sjóðir félagsins voru því hálf-
tómir, en það var ekki vegna þess að fyrri 
formaður og stjórn hefðu eitthvað óhreint 
í pokahorninu. Hún var bara allt of góð í 
sér og gat ekki beitt hörku við innheimtu. 
Því var verið að innheimta gamlar skuldir 
fyrstu árin eftir að Benóný tók við. Það 
gekk upp og fjárhagur félagsins var orðinn 
mjög traustur, þegar Benóný hætti. Þá átti 
félagið sumarbústaði og verkalýðsfélags-
húsið og gilda sjóði.

Minnisstæð húsbygging
Verklýðsfélagið fór á þessum árum út í 
byggingu Verkalýðshússins. Sumum þótti 
það einkennilegt en enginn ágreiningur 
var innan félagsins um byggingu hússins. 
„Ég held að enginn sjái eftir því í dag að 
þetta hús hafi verið reist. Verkalýðsfélagið 
var fyrir húsbygginguna með aðstöðu í 
einu litlu herbergi í Festi, sem var varla  
nógu stórt fyrir stjórnarfundi. Ef eitthvað 
meira var varð að fara eitthvert annað. Við 
héldum einhvern fund stjórnar og trún-
aðarmannaráðs þar og þá sat helmingur 
fundarmanna úti á gangi. 

Mér er það mjög minnisstætt þegar við 
fórum út í þessa húsbyggingu. Þetta var 
rætt á stjórnarfundi og ég sagði Benóný að 
ég vildi koma fram með tillögu um hús-
bygginguna á félagsfundi. Þar var bygg-
ingin samþykkt og viðbrögðin voru ótrúleg. 

Húsið var kallað öreigahöllin og sagt að við 
værum að sóa peningum félagsmanna sem 
væru fátækt verkafólk. Meðal þeirra sem 
hæst höfðu var Jón Gröndal, en hann kom 
nú reyndar seinna og sagði að þetta hefði 
nú verið bráðnauðsynlegt. Við ákváðum 
strax að nýta okkur starfskrafta heima-
manna við bygginguna, ekki kaupa utan frá, 
svo byggingin kæmi á þann hátt félögum 
okkar til góða. Hluti af húsinu var strax 
leigður út og hluti þess hefur alltaf verið í 
leigu. Þarna er góð aðstaða fyrir starfsemi 
félagsins og góð aðstaða til að halda félags-
fundi og aðra fundi. Umsvifin eru auðvitað 
orðin miklu meiri en voru þegar ég var að 
byrja í þessu uppi í Festi. Það væri skrýtið í 
dag ef við hefðum ekki þetta góða hús. Það 
var byggt á heppilegum tíma og hefur nýst 
vel. 

Ekki til umræðu
Svo var það um tíma að mikið ströggl hjá 
þeim þarna hinum megin á Skaganum, í 
Keflavík, að við sameinuðumst verkalýðs-
félaginu þar. Það kom fram tillaga um það 
og ASÍ þrýsti einnig á það þegar félagið var 
að ganga í gegnum fjárhagsörðugleikana 
upp úr 1984 og svo hefur þessi hugmynd 
komið upp af og til síðan hjá Keflvíkingum. 
Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ kom hér 
einu sinni með fund og vildi sameiningu. 
Hann heyrði náttúrulega strax á okkur að 
það var ekki til umræðu. Benóný sagði 

strax að heldur myndum við sameinast 
Sjómannafélaginu en Verkalýðsfélaginu 
í Keflavík. Það hefði þýtt að við þyrftum 
alltaf að fara til Keflavíkur til að eiga erindi 
við félagið og það kostar nú bæði peninga 
og tíma.  

Á árunum upp úr 1980 var mikið um 
kjaradeilur og verkföll og Línu er minnis- 
stætt þegar Verkalýðsfélag Grindavíkur 
samdi sér fyrir sitt fólk. „Þá voru heildar-
kjarasamningar felldir, en við náðum sér-
samningum við atvinnurekendur í Grinda-
vík og voru þeir betri en þeir sem felldir 
voru. Það kostaði mikil læti að Grindvík-
ingar skyldu kljúfa sig frá heildarsamfloti 
og var það sérstaklega Vinnuveitendasam-
bandið og verkamannasambandið reyndar 
líka. En við náðum betri samningum og 
vorum skömmuð fyrir það. VSÍ skammaðist 
mikið út í atvinnurekendur hér fyrir að 
rjúfa samstöðuna og semja. Kannski voru 
þeir meira aflögufærir en aðrir, en allavega 
voru þeir tilbúnir til að gera betur við sitt 
fólk. 

Fólk almennt ekki nógu áhugasamt
Starf ritari fólst í því að skrifa fundargerðir 
auk stjórnarsetu og sinna ýmsum verkefn-
um sem fólust í sendingum skjala og fleiru. 
Stjórnarfundir og fundir stjórnar með 
trúnaðarmannaráði voru nokkuð reglulega 
en auk þess voru haldnir félagsfundir inn 
á milli. Lína segir að fundarsóknin hafi því 

Frábær ár með Benoný
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miður alltaf verið léleg. „Mér finnst fólk 
ekki nógu áhugasamt um sín málefni, sem 
það á afkomu sína undir. Fólk á að fylgjast 
betur með og hafa áhrif á sín kjaramál. Mér 
finnst ekki nóg um það. Það skiptir fólki 
mjög miklu að vita hver réttindi þess eru 
og hafa áhrif á kjaramál sín. Ef við gerum 
það ekki sjálf gerir það enginn. 

Mér finnst líka rétt að nefna á meðan 
Benóný var þarna, var svo mikil reglusemi 
á öllum fjármálum. Hann var til dæmis 
aldrei með greiðslukort frá félaginu og 
aldrei mátti eyða neinu í óþarfa. Þetta voru 
peningar félagsmanna, ekki okkar sjálfra. 
Þó við værum í stjórn gætum við ekki farið 
út að skemmta okkur á kostnað félagsins. 
Þegar Benóný var á ASÍ-fundum og hann 
tók Ásu Lóu með sér, borgaði hún alltaf  
sitt sjálf. Það fór ekki á reikning félagsins. 
Ef verið var að borða úti og haft vín með 
matnum borgaði hann það sjálfur. Ég veit 
þannig var það ekki hjá öðrum félögum. 
Honum fannst ekki koma til greina að við 
værum að eyða peningum félagsins í okkur. 
Þetta væru peningar félagsins og félaganna, 

enda var fjárhagurinn í óskaplega góðu 
standi. Og ekki voru launin hjá félaginu 
há. Ása Lóa fékk einhverja greiðslu þar sem 
hún var á skrifstofunni. Mig minni að ég 
hafi verið að fá einhverjar 5.000 krónur á 
mánuði sem ritari. 

Fannst gaman að sinna þessu
Þetta var meira og minna sjálfboðavinna. 
Mér fannst gaman að sinna þessu. Þetta 
var skemmtilegur tími og gaman ef maður 
gat gert eitthvað gott fyrir félagsmenn. 
Þetta var samhent stjórn sem gott var að 
vinna með og mikið til sama fólkið lengst 
af með Benóný sem formanni. Annað sem 
var mjög áberandi, bæði með Benóný og 
Ásu Lóu þennan tíma var að ef einhver 
átti í einhverjum erfiðleikum, þá voru þau  
alltaf reiðubúin til að rétt út hjálparhönd 
fyrir hönd félagsins. Þá skipti ekki máli 
hvort það var félagsmaður eða ekki. Væri 
hér einhver í bænum, sem þurfti á aðstoð 
að halda, þá var það strax í boði. Þetta 
var mjög mikilvægur þáttur í starfi félags-
ins. Það sama var með íþróttastarfið, við 

styrktum krakkana alltaf, Björgunarsveit-
ina, kirkjuna, heilsugæsluna og komum 
að uppbyggingu Víðihlíðar. Við vildum að 
samfélagið í Grindavík nyti góðs af því að 
fjárhagur félagsins stóð vel. 

Þetta var skemmtilegur tíma og þægilegt 
að vinna með þeim Benóný og Ásu Lóu. 
Stundum komu upp raddir þess efnis að 
hann væri hallur undir atvinnurekendur, 
en það var ekki rétt. Ég sá hann til að 
mynda taka yfirmann sinn í gegn út af ein-
hverju máli. Það voru mikil átök og reiði. 
Hann stóð fast á því að ekki væri brotið á 
réttindum félaga í Verkalýðsfélaginu. 

Við snúum okkur loks að formannsskipt-
unum sem urðu 2012. „Það var kannski 
orðið tímabært að skipta um formann, en 
mér fannst leiðin til þess læðupúkaleg. Það 
var smalað á fundinn fólki sem aldrei hafði 
sést á fundum, hvorki fyrr né síðar. Það 
var ekki Magnús Már sem stóð að því. Það 
mátti alveg skipta um stjórn í félaginu. Það 
á enginn að vera of lengi í svona stöðum, 
en mér fannst vera komið aftan að fólki,“ 
segir Kristólína.



Hólmfríður Georgsdóttir var 16 ár í stjórn 
Verkalýðsfélags Grindavíkur. Fríða í þvotta-
húsinu eins og hún er oft kölluð vinnur í 
Víðihlíð og hefur gert síðan starfsemi þar 
hófst 1992. Hún segist hafa komið þar inn 
með innréttingum og sé enn hluti af innan-
stokksmunum þar. Hún er trúnaðarmaður 
á vinnustaðnum og hefur tekið þátt í gerð 
kjarasamninga sem slíkur. „Mig minnir að 
ég hafi komið inn í stjórnina 1997 eða 1998. 
Þá tíðkaðist það að trúnaðarmann færu 
með í kjaradeiluna inn í Karphús. Þangað 
fórum við  nokkrum sinnum saman með 
Benóný í forystu, en hann var formaður 
þegar ég kom inn í stjórnina. 

Maður lærði helling á því að fara í þessa 
samningagerð. Við vorum að berjast fyrir 
kauphækkunum og auknum réttindum. 
Þegar maður fer í svona pakka þarf að gefa 
eitthvað til baka, slá aðeins af kröfunum 
og það var langerfiðast. Auðvitað vildum 
við alltaf meira en um samdist. En þetta 
gekk samt en tók tíma. Mig minnir að hafa 
verið í samninganefnd 1996, 1999 og 2004, 
en ég fór í þetta fjórum sinnum. Eftir 2004 
var farið í samninga með svokölluðu rauðu 
strikunum. Þá máttu þeir sem sagt ekki fara 
upp fyrir rauða strikið með verðlag og ann-
að úti í þjóðfélaginu. Ef þeir fóru yfir það 
fórum við í setuverkfall og við græddum 
eiginlega mest á þeim launahækkunum sem 
þessi setuverkföll skiluðu. 

Það var svo ýmislegt annað sem stjórnin 
er kölluð til og þarf að gera. Hún þarf að 
fara yfir sjúkradagpeninga og veita marg-
víslega aðstoð. Stjórnin hefur lokaorðið í 

öllum stærri málum og þó það sé bara að-
stoð við einstakling. Þá er bara farið í það.  
Félagslífið í kringum félagið var ekkert sér-
staklega mikið, það voru félagsfundir svona 
einu sinni á ári. Reyndar var kallað á fundi 
kæmi eitthvað sérstakt upp, en það kom 
ekki oft fyrir. Svo var náttúrulega úthlutum 
sumarbústaða í sérstakri nefnd og sömu-
leiðis sjúkrasjóðurinn. Í þessum pakka var 
ég að miklu leyti. 

Ég hefði ekki verið svona lengi, hefði 
mér þótt þetta leiðinlegt. Mér hefur alltaf 
fundist gaman af því að fá fram rétt okkar 
verkafólks. Ég viðurkenni það alveg að ég 
þurfti stundum að berjast fyrir hlutunum, 
en ég sé ekkert eftir því. Maður var fyrir 
vikið ekkert vinsæll stundum, en mér var 

alveg sama um það.“
Fríða var mestan tímann í stjórn með 

Benóný og aðeins eitt ár með Magnúsi Má. 
„Þetta var þannig að þegar maður hætti í 
stjórn þurfti maður að segja upp stjórnar-
setu. Það tekur svolítinn tíma og ég ákvað 
þegar formannsskiptin urðu að vera bara í 
eitt ár, en það hafði ekkert með kosningu 
Magnúsar Más að gera. Maður gengur ekk-
ert út þó það komi nýr verkalýðsformaður, 
maður verður að standa sig og sinna sínum 
skyldum. Ég var alls ekki ósátt við skiptin. 
Benóný var búinn að vera ansi lengi og ég 
held að hann hafi ætlað að hætta síðustu 
þrjú árin.  Hann var alltaf að hætta, var bú-
inn að fá nóg, en svo vildi hann halda áfram 
í eitt ár og svona gekk þetta. Hann ætlaði 
að vera eitt ár enn þegar Magnús Már kom 
svo og vann hann í kosningum. Kannski má 
segja að það hafi verið kominn tími á gamla 
manninn en hann hefði verið sáttari við að 
fá að vera þetta ár sem hann ætlaði sér. 

Benóný var búinn að standa sig með 
mikilli prýði og það sem hann hélt vel utan 
um alla pakka, allt upp á krónu. Það var 
allt klárt hjá honum og ekki var hann á 
háum launum við þetta þó það væri mikil 
vinna. Manni fannst þetta heldur lítið allan 
tímann. Allir ársreikningar lágu alltaf fyrir 
og allir gátu skoðað þá á fundum. Ég á enn 
frá fyrsta tíma að segja þessa reikninga. Ég 
vildi eiga þetta og fylgjast með ár frá ári. 
Það gat maður með því að eiga reikningana 
og þar sá maður hve rosalega vel var haldið 
utan um allt. 

Eftir að ég hætti í stjórninni hef ég ekki 
farið á neinn fund. Ég ákvað að þetta væri 
orðið nóg og hætti að mæta á fundi og 
því veit ég ekkert hvað er um að vera hjá 
félaginu.

Mér hefur alltaf verið það mjög minnis-
stætt þegar verið að var að úthluta styrkjum 
fyrir jólin. Aðstoða fólk sem þurfti á því að 
halda fyrir jólin. Það fannst mér afskaplega 
mikilvægt. Þá var passað að sama mann-
eskjan færi ekki á fleiri en einn stað eftir 
aðstoð, en bæði kirkjan og bærinn veittu 
fólki líka aðstoð. Nú veit ég ekki hvernig 
þetta er. Það má bara segja að þetta hafi 
verið það skemmtilegasta sem ég hef gert. 
Þörfin var oft mikil og allt of mikið um að 
fólk þyrfti aðstoð til að geta haldið gleðileg 
jól. Það var metið hjá okkur hve mörgum 
við gætum hjálpað og sama var í kirkjunni 
og um þetta var góð samvinna.

Þetta voru góð ár og okkur kom alltaf 
mjög vel saman mér og Ásu Lóu og Benóný. 
Ég man vel fyrst þegar ég kynntist þeim 
hvað þau voru elskuleg við mig og góð.“
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Nefndin hittist að meðaltali einu sinni í mánuði.  Hlutverk nefndar-
innar er að fara yfir umsóknir sem berast sjóðnum, leiki vafi á rétt-
indum sjóðsfélaga, fara yfir lög sjóðsins og starfsreglur.  Reynt er að 
halda í við aðra sjóði og vera samkeppnisfær og dragast ekki aftur 
úr í réttindum sjóðsfélaga.  

Undanfarin ár hefur verið unnið að því að bæta sjóðinn og teljum 
við að sjóðurinn standi jafnfætis eða framar öðrum sjóðum.  Sjóðs-
félagar eiga jafnmikinn ef ekki meiri rétt hér en hjá sambærilegum 
félögum.  Kosið er í stjórn sjúkrasjóðs árlega á aðalfundi félagsins.  
Þrír skipa stjórn en tveir eru í varastjórn.  Viljum hvetja félaga til 
að kynna sér réttindi sín og leita til skrifstofu félagsins ef þeir eru í 
einhverjum vafa.

Verkefni sjóðsins
Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs Vlf. 
Grindavíkur fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. 
Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, 
iðgjöld til sjóðsins.

Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi að-
gerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

Styrkir sem fullgildir félagar 
geta sótt um eru:
•		Gleraugnastyrkur
•		Nudd
•		Tæknifrjóvgun
•		Heyrnatæki
•		Dánarbætur	og	jarðarfarastyrkir
•		Líkamsræktarstyrkur
•		Heilsufarsskoðun
•		Sjúkraþjálfun/sjúkranudd	
    hjá löggildum aðilum.
•		Meðferðar	og	aðgerðarstyrkur

Stjórn sjóðsins skipa:
Þórunn Halldóra Ólafsdóttir
Karolina Malinowska
Marta Sveinsdóttir

Varastjórn:
Jóhann Sigurbjörn Ólafsson
Geirlaug Geirdal Elvarsdóttir

Skrifstofa Verkalýðsfélags Grindavíkur að Víkurbraut 46 er opin 
alla virka daga frá 10:00 til 16:00. Starfsmenn þar eru Jóhanna 
Sigrún Einarsdóttir og formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur, 
Magnús Már Jakobsson. Aðrir í stjórn eru Hörður Guðbrands-
son, varaformaður, Hafdís Helgadóttir, ritari, og Geirlaug 
Geirdal, gjaldkeri. Jónas Harðarson, Piotr Slawomir Latkowski 
og Birkir Hrafnsson eru meðstjórnendur.  Í varastjórn eru Marta 
María Sveinsdóttir, Karolina Malinowska og  Þórunn Halldóra 
Ólafsdóttir. 

Verkalýðsfélag Grindavíkur á nú þrjú orlofshús; eitt við 
Apavatn, annað í Hallkelshólalandi í Grímsnesi og það nýjasta 
er í Skorradal í Borgarfirði. Þessir bústaðir eru allir til leigu allt 
árið en það verður að segjast eins og er að það mætti veri betri 
nýting yfir vetrartímann

Verkalýðsfélag Grindavíkur á núna allt Verkalýðshúsið að 
Víkurbraut 46. Félagið byggði húsið í samvinnu við lífeyris-
sjóðinn en þegar hann sameinaðist Suðurnesjasjóðnum keypti 
verkalýðsfélagið hlut sjóðsins. Alla tíð hefur ýmsum aðilum 
verið leigð aðstaða í húsinu og þar eru nú þrjú fyrirtæki til húsa 
sem leigjendur en eitt þeirra, Sjóvá-Almennar, hefur verið þar 
allan tímann. Tekjur af húsaleigunni standa að mestu undir 
rekstri hússins.

Í Verkalýðshúsinu hefur félagið góða aðstöðu undir skrifstofu 
og fundahalda. Fundarsalurinn hefur reynst vinsæll til útleigu 
vegna afmæla og annarra mannfagnaða og var mikið endurnýj-
aður veturinn 2012.

Skrifstofan er 
opin alla 
virka daga

Sjúkrasjóðsnefnd



 30

Verkalýðsfélag Grindavíkur 80 ára

Stjórn orlofssjóðs er skipuð þriggja manna 
stjórn og tveimur mönnum til vara.  Hlut-
verk nefndarinnar er að sinna orlofseignum 
félagsins. Nefndin fundar eftir þörfum 
hverju sinni.  Orlofshúsin eru leigð út allt 
árið en sumarúthlutun fer fram í síðasta lagi 
í apríl ár hvert.  Félagar í Verkalýðsfélagi 
Grindavíkur ávinna sér inn 1 punkt fyrir 
hvern greiddan mánuð.  24 punkta þarf fyrir 
vikuleigu  á orlofstímabili en 36 fyrir versl-
unarmannahelgina.  Utan orlofstíma eru 
ekki teknir punktar fyrir leigu.  Vikuleiga á 
orlofstíma er frá þriðjudegi til þriðjudags en 
utan orlofstíma er í boði að leigja yfir helgi 
eða eftir samkomulagi.

Fjögur sumarhús og íbúð á Tenerife
Stjórn orlofssjóðs: Guðrún Kristín Einarsdóttir, Inga Guðlaug Helgadóttir Þórunn Halldóra Ólafsdóttir.

Hallkelshólar.Tenerife.
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Orlofseignir félagsins eru eftirfarandi; á Akureyri 
er íbúð með svefnplássi og sængum fyrir 8 manns auk 
barnarúms, í Skorradal er sumarbústaður með svefn-
plássi fyrir 6 manns auk svefnlofts með dýnum fyrir  4 
og sængur fyrir 10 manns og barnarúm, á Apavatni er 
svefnpláss fyrir 5 manns og tvíbreiður svefnsófi í stofu 
og sængum fyrir 7 manns auk barnarúms. Á Hall-
kelshólum  er svefnpláss fyrir sex  auk barnarúms og 
sængur fyrir 7 manns.

Við öll sumarhúsin er heitur pottur.  
Undanfarin ár hafa staðið yfir miklar endurbætur 

á orlofshúsum félagsins.  Ný rúm eru í öllum orlofs-
eignum félagsins.  Í febrúar 2016 fékk félagið afhenta 
íbúð við Vestursíðu á Akureyri og hefur hún verið 
vel nýtt af félagsmönnum sem og námsfólki við Há-
skólann á Akureyri.  Í Skorradal hefur nú verið tengd 
hitaveita og settur upp nýr pottur.

Nú standa yfir kaup á íbúð í íbúðahótelinu Comp-
ostela Beach Golf Club. Það er um 100 fermetra íbúð 
á tveimur hæðum með þremur svefnherbergjum, 
tveimur baðherbergjum, svölum og verönd, bílastæði 
í kjallara og aðgangi að veitingastöðum hótelsins, 
leiksvæði fyrir börn og fleiru sem þar er að finna.

Leiga  á orlofseignum félagsins er opin öllum utan 
orlofstíma félagsins.

Stjórn orlofssjóðs:
Guðrún Kristín Einarsdóttir
Inga Guðlaug Helgadóttir
Þórunn Halldóra Ólafsdóttir

Varamenn:
Jóhann Sigurbjörn Ólafsson
Piotr Slawomir Latkowski

Akureyri.

Apavatn.

Skorradalur.





80 ára afmælisrit
Verkalýðsfélags Grindavíkur


