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Ágrip 

Árið 1973 urðu Flugleiðir til eftir sameiningu tveggja stærstu flugfélaga landsins, Flugfélags 

Íslands og Loftleiða. Ritgerðin fjallar um aðdragandann að sameiningunni, en bæði flugfélögin 

höfðu þurft að glíma við rekstrarörðugleika snemma á 8. áratug 20. aldar. Efnið verður nálgast frá 

sjónarhóli ríkisvaldsins, sem átti frumkvæði að sameiningu Flugfélags Íslands og Loftleiða, sem 

og forsvarsmanna flugfélaganna, en miklir hagsmunir voru í húfi fyrir þau. Í upphafi verður fjallað 

um uppruna flugfélaganna og rekstur þeirra áður en þau ákváðu að sameinast. Síðan verður sjónum 

beint að sjálfu sameiningarferlinu og lagt mat á það samkomulag sem náðist. Færð verða rök fyrir 

því að hagsmunir Flugfélags Íslands hafi vegið þar þyngra en hagsmunir Loftleiða. Loks verður 

gert grein fyrir upphafstímabili Flugleiða, sem síðar varð, Icelandair, þegar kynslóðaskipti urðu í 

stjórn félagsins og stjórnendur Flugfélags Íslands og Flugleiða hættu afskiptum af flugrekstri.   
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Inngangur 

 

Tímamót urðu í sögu atvinnuflugs á Íslandi í upphafi 8. áratugar 20. aldar. Tvö stærstu flugfélög 

landsins, Flugfélag Íslands og Loftleiðir, áttu í harðri samkeppni sín á milli sem og við önnur 

flugfélög erlendis. Rekstur félaganna hafði versnað og efasemdir höfðu vaknað um 

rekstrargrundvöll þeirra. Því varð sú skoðun ráðandi að sameina þyrfti flugfélögin til að gera þeim 

kleift að halda áfram starfsemi. Samningaviðræðurnar leiddu síðan til þess að Loftleiðir og 

Flugfélag Íslands urðu að Flugleiðum árið 1973, sem síðar fékk heitið Icelandair. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um aðdragandann að sameiningu Loftleiða og Flugfélags 

Íslands og gerð grein fyrir því samkomulagi sem lá henni til grundvallar. Sérstök áhersla verður 

lögð á að greina stöðu Flugfélags Íslands og Loftleiða fyrir og eftir sameininguna, aðkomu 

ríkisvaldsins að samningaferlinu og það fyrirtækjamat sem stuðst var við eftir stofnun Flugleiða. Í 

því sambandi verður leitast við að svara því hvaða aðilar högnuðust mest á sameiningunni og 

niðurstöðum hennar.  

 Mikið hefur verið fjallað um þessa atburði í fjölmiðum í gegnum árin, en lítið sem ekkert 

út frá fræðilegu sjónarmiði. Þær bækur sem skrifaðar hafa verið um efnið hafa nálgast það frá 

sjónarhóli fyrirtækjanna sjálfra eða þeirra einstaklinga sem stjórnuðu þeim. Hér má t.d. nefna 

ævisögu Jakobs F. Ásgeirssonar um Alfreð Elíasson stofnanda Loftleiða og grein hans um þróun 

Loftleiða, 1  rit Helgu Guðrúnar Johnson og Sigurveigar Jónsdóttur um sögu Flugleiða 2  og 

ævisögu Steinars Lúðvíkssonar um Sigurð Helgason, forstjóra Flugleiða.3 Einnig hafa nokkrar 

bækur verið skrifaðar um sögu atvinnuflugs á Íslandi.4 

Til að greina sameiningarferlið verður stuðst við margvíslegar heimildir, eins og skjöl 

                                                   
1 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir; sami „Stærsta ævintýri lýðveldisins – 70 ár frá stofnun Loftleiða“.  
2 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á Flugi: Áfangar í sögu Flugleiða. 
3 Steinar Lúðvíksson, Í sviptivindum. Æviminningar Sigurðar Helgasonar.   

4 Sjá t.d. Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, Fimmtíu flogin ár. Atvinnuflugssaga Íslands 1937–1987. 
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samgönguráðuneytisins, fjármálaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins sem og blaðaumfjöllun.  

Einnig verður notast við ævisögur stjórnenda flugfélaganna, þar sem fram kemur mat þeirra og 

upplifun á þeirri atburðarás sem hér er til skoðunar.  

 Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla sem allir hafa þrjá undirkafla. Í fyrsta kafla er fjallað 

um bakgrunninn að sameiningu flugfélaganna tveggja með því gera grein fyrir helstu þáttum í 

sögulegri þróun atvinnuflugs á Íslandi, rekstrarstöðu Loftleiða og Flugfélags Íslands og helstu 

þátttakendum í samningaferlinu. Í öðrum kafla er sjónum beint að aðdragandanum að sjálfri 

sameiningunni og samningaviðræðum flugfélaganna undir handleiðslu ríkisvaldsins. Í þriðja kafla 

er loks gerð grein fyrir niðurstöðunni og því samkomulagi sem náðist auk þess sem fjallað verður 

um þær breytingar sem urðu á stjórn Flugleiða á upphafstímabili flugfélagsins.     
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1. Forsaga flugfélaganna 

 

Upphaf atvinnuflugs á Íslandi 

Til þess að setja sameiningu Loftleiða og 

Flugfélags Íslands í sögulegt samhengi er  

vert að rekja upphaf flugfélaganna 

tveggja. Taflan til hliðar sýnir hvernig 

fyrstu flugfélög landsins þróuðust. Fyrsta 

flugfélagið, Flugfélag Íslands, var 

stofnað árið 1919, en lagði upp laupana 

ári síðar. Árið 1928 var félagið 

endurvakið undir sama heiti og starfaði í 

þrjú ár. Segja má að það flugfélag sem 

var stofnað 1937 á Akureyri sé upphafið 

að sögu Flugfélags Íslands.  

Agnar Kofoed-Hansen, sem hafði starfað sem flugmaður í Danmörku og Noregi, gegndi 

lykilhlutverki í sögu farþegaflugs á Íslandi. Hann kom bæði að stofnun Svifflugfélags Íslands og 

Flugmálafélagsins árið 1936. Ári seinna var hann í hópi þeirra manna sem stofnsettu Flugfélag 

Akureyrar. Hann fann efnaða KEA-menn á borð við Vilhjálm Þór sem voru tilbúnir að fjárfesta í 

framtíð atvinnuflugs á Íslandi.5 Án stuðnings Vilhjálms Þórs er hæpið að hugmyndir Agnars um 

stofnun flugfélags hefðu ræst.6 Agnar varð síðan framkvæmdastjóri Flugfélags Akureyrar árin 

1937–1939. Árið 1940 var nafni Flugfélags Akureyrar breytt í Flugfélag Íslands og varð þannig 

þriðja flugfélagið með sama nafni. Næstu ár dró Agnar sig í hlé frá flugmálum og gegndi embætti 

                                                   
5 „Er eini núlifandi stofnandi Flugfélags Íslands“, Morgunblaðið 20. mars 2005, bls. 28–29. 
6 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin I, bls. 64. 
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lögreglustjóra í Reykjavík. Hann tók við starfi flugvallarstjóra ríkisins árið 1947 og gegndi því 

starfi þangað til hann var skipaður flugmálastjóri. Agnar gegndi þeirri stöðu þar til hann lést árið 

1982. Hann hafði bein afskipti af flugfélögunum í krafti stöðu sinnar og kom síðan að sameiningu 

þeirra.7  

Eftir að Flugfélag Íslands kom til sögunnar árið 1940 flutti fyrirtækið höfuðstöðvar sínar 

til Reykjavíkur sama ár. Félagið hélt rekstri með óbeinni aðstoð stjórnvalda fram á 7. áratuginn.8 

Fyrstu ár farþegaflugs á Íslandi snerust um ferðir á milli landshluta. Það var ekki fyrr en eftir síðari 

heimsstyrjöld, eða árið 1946, sem reglulegt millilandaflug hófst héðan. Flugfélag Íslands flaug til 

Bretlands og Danmerkur sumarið 1946 og ári síðar hóf flugfélagið Loftleiðir, sem stofnað hafði 

verið árið 1943, áætlunarflug til Bretlands.9  

 

Loftleiðir fyrir sameiningu 

Alfreð Elíasson, einn stofnenda Loftleiða, taldi frá upphafi að unnt væri að stofna íslenskt flugfélag 

sem léti til sín taka á alþjóðlega flugmarkaðinum.10 Flugfélag Íslands hefði ekki kannað til þrautar 

þá möguleika sem þar buðust. Loftleiðir ákváðu að prófa að fljúga til þeirra staða þar sem Flugfélag 

Íslands skildi eftir á Íslandi og sjá hvort það skilaði árangri. Flugfélag Íslands flaug eingöngu til 

Akureyrar, Egilsstaða og Hafnar í Hornafirði og hafði félagið látið Vesturlandið eiga sig og skipti 

sér lítið af Vestmannaeyjum. Loftleiðamenn sáu þar samkeppnistækifæri og sóttust eftir 

hlutafjárstuðningi Vestfirðinga til að halda uppi reglulegu flugi til Vestfjarða. Allt gekk eftir og fór 

Loftleiðir með áætlunarflug fyrst til Ísafjarðar í apríl 1944 og skömmu seinna til Vestmannaeyja.11 

                                                   
7 Flugsafn Íslands, „2006 Agnar Kofoed-Hansen“. 
8 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Minnisblað frá Jóni Sigurðssyni „um sameiningu Flugfélags Íslands og 

Loftleiða“. F-58, 10 febrúar 1973, bls. 1.   
9 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin I, bls. 196, 203–205; Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á 

Flugi, bls. 28–32.  
10 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 74. 
11 Steinar J. Lúðvíksson, Í sviptivindum, bls. 88–89. 
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Á árunum 1944–1945 flaug flugfélagið á 15 mismunandi staði á landinu, eins og t.d. Akureyri, 

Reyðarfjörð og Kirkjubæjarklaustur. Upp frá þessu auglýstu Loftleiðir sig sem flugfélag sem flygi 

um allt Ísland.12 Flugfélag Íslands og stjórnvöld á þeim tíma voru óánægð með innkomu Loftleiða 

á sama flugmarkað og Flugfélag Íslands. Vilhjálmur Þór var á sama tíma utanríkis- og 

atvinnumálaráðherra og ákvað að flytja frumvarp á Alþingi, tæpu ári eftir stofnun Loftleiða, um 

að veita „Flugfélagi Íslands h/f einkarétt til flugferða hér á landi og til útlanda með farþega, póst 

og farangur“.13 Ekki reyndist sátt um þetta frumvarp á Alþingi og komst það aðeins í fyrstu 

umræðu.14 Þannig myndaðist samkeppnisgrundvöllur fyrir flugrekstur á Íslandi sem leiddi til þess 

að félögin fóru í harða samkeppni innanlands. Frá árinu 1946 hafði Flugfélag Íslands t.d. bætt við 

ferðum til Vestmannaeyjar til þess að fara í beina samkeppni við Loftleiðir sem höfðu haft fastar 

ferðir til eyja frá árinu 1944.15  

Stjórnvöld brugðust við harðnandi samkeppni flugfélaganna með því að skipa nefnd til 

að kanna hvort félögin gætu sameinast. Viðræður um sameiningu þeirra fóru fram árið 1951. 

Samninganefndin mat stöðuna svo að fyrirtækin væru jafn mikils virði. Stjórnarmenn Flugfélags 

Íslands töldu fyrirtækið sitt vera vanmetið og höfnuðu matinu.16 Nefndarstarfið skilaði því engum 

árangri og í stað sameiningar ákváðu stjórnvöld að skipta innanlandsflugleiðum niður milli 

flugfélaganna árið 1952.17 Í ævisögu Alfreðs Elíassonar og Loftleiða eftir Jakob F. Ásgeirsson má 

sjá hvað Alfreð og Loftleiðamenn voru ósáttir með stjórnvöld þegar kom að því að deila 

flugleiðum.18 Að þeirra dómi fékk Flugfélag Íslands bestu flugleiðirnar innanlands eins og til 

Akureyrar og Egilsstaða.19 Ljóst var að Loftleiðir gætu ekki staðið undir rekstrinum með því að 

                                                   
12 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 66. 
13 Alþingistíðindi 1944, 340. Frumvarp. A: 135. 
14 Helga Ingólfsdóttir, „Flugleiðir urðu til í fimmtu tilraun“, bls. 70. 
15 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin II, bls. 32–34. 
16 Jónína Michaelsdóttir, Dagur við ský, bls. 52–53. 
17 Helga Ingólfsdóttir, „Flugleiðir urðu til í fimmtu tilraun“, bls. 73. 
18 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 125–127. 
19 Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, Á Flugi, bls. 41–43. 
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sinna einungis óvinsælli flugleiðum eins og Vestfjörðum og Vestmannaeyjum. Loftleiðir áttu ekki 

mikið eigið fé sem þýddi að félagið gæti ekki tekist á við miklar rekstrarsveiflur. Stjórnendur 

komust að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið yrði rekið með tapi ef þeir samþykktu úthlutun 

ráðherrans. Í kjölfarið neyddust Loftleiðir til að endurskipuleggja reksturinn og hætta 

innanlandsfluginu. Öllum starfsmönnum félagsins var sagt upp með þriggja mánaða fyrirvara, þar 

sem engin verkefni voru fyrir þá sem höfðu starfað í innanlandsfluginu.  

 Í staðinn ákváðu stjórnendur Loftleiða að hasla sér völl á erlendum markaði. 

Loftleiðamenn sáu að flug frá Ameríku og Evrópu til Íslands var ónýttur markaður sem gæti orðið 

tekjulind til frambúðar.20 Ísland og Bandaríkin höfðu gert með sér loftferðasamning árið 1945 sem 

þýddi í raun að Loftleiðir gat boðið upp á ódýrari flugmiða en önnur erlend flugfélög á þeim tíma.21 

Loftleiðir höfðu verið brautryðjandi í lágfargjöldum vestur yfir haf með Ameríkufluginu sem hófst 

árið 1948.22 Smátt og smátt bætti Loftleiðir við fleiri flugleiðum bæði vestan hafs og austan. 

Loftleiðir var ekki aðili að IATA (Alþjóðasambandi flugfélaga) sem gerði það að verkum að félagið 

þurfti ekki að fylgja ákveðnum reglum um flugfargjöld. Það þurftu hins vegar Flugfélag Íslands, 

skandinavíska flugfélagið S.A.S. og British European Airways (BEA) að gera. Þessi munur á 

aðstæðum styrkti Loftleiðir á kostnað hinna flugfélaganna á 6. og 7. áratugnum.  

Í ljósi þessa aðstöðumunar þarf ekki að koma á óvart að IATA-flugfélögin skyldu þrýsta 

á Loftleiðir um að hækka flugfargjöld í samræmi við þeirra eigin. Í lok 7. áratugarins íhuguðu 

flugmálayfirvöld í Bretlandi og „S.A.S.-löndunum“, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, að rifta 

flugflotasamingum við Ísland ef forréttindi Loftleiða í fargjöldum héldust. Mikið var í húfi fyrir 

bæði íslensku flugfélögin sem og íslenskt efnahagslíf. Loftleiðir tóku því þá ákvörðun að betra 

væri að fljúga á kjörum sem voru þeim sjálfum óhagstæðari en að vera meinað að fljúga til 

                                                   
20 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 146–147.  
21 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 94–95. 
22 Steinar J. Lúðvíksson, Í sviptivindum, bls. 90.  
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ákveðinna landa. Aðeins tímabundinn flugflotasamningur var gerður við Ísland árið 1971 með 

þeim skilyrðum að Loftleiðir flygi á IATA-fargjöldum til Bretlands, en Bretar treystu ekki á að 

Loftleiðir stæðu við sinn hlut samningsins. Árið 1972 gerðu Loftleiðir og S.A.S.-ríkin 

flugferðasamninga milli landanna að því gefnu að Loftleiðir flygi á IATA fargjöldum eins og 

stjórnendur félagsins höfðu lofað Bretum árinu áður. Þetta þýddi að flugfélögin sem flugu milli 

Íslands og annarra Norðurlanda voru ekki lengur í beinni samkeppni. Þau deildu óbeint með sér 

farþegum með því að takmarka flugferðir svo að hálftómar vélar flygju ekki milli sömu staðanna. 

Þannig þurftu Loftleiðir að hætta beinni samkeppni við S.A.S. og taka þátt í löglegu samráði 

flugfélaganna.23 Á meðan milliríkjadeilur við Breta annars vegar og SAS-þjóðirnar hins vegar 

voru í gangi þurftu Loftleiðir einnig að hafa áhyggjur af flugi Flugfélagi Íslands á sömu flugleiðum. 

Ekki leið á löngu þar til þessi samkeppni varð of mikil fyrir bæði félögin og fór reksturinn á flugi 

til Skandinavíu að skila tapi.24 Á sama tíma höfðu vandamál skapast vegna endastöðvar Loftleiða 

í Evrópu í tengslum við Ameríkuflugið, þ.e. Lúxemborg. Fargjöld í Lúxemborgarfluginu höfðu 

farið lækkandi vegna ólíkra fargjalda, en um 40% af þeim sem flugu með Loftleiðum þangað voru 

á unglingafargjöldum. Lúxemborgarflugið hafði verið helsta tekjulind Loftleiða, enda flaug um 

87% af farþegum félagsins í gegnum Lúxemborg. Ofan á þetta tvennt höfðu önnur flugfélög gripið 

í taumana og lækkað fargjöld á sömu leið.25 Í ljósi breyttra aðstæðna og rekstrarhalla beggja 

flugfélaga óx þrýstingur á að flugfélögin yrðu sameinuð.  

 

 

 

                                                   
23 ÞÍ. Sendiráð Íslands í London. 1990-B/624. Bréf frá A.P. Gardner til Sigurðar Helgasonar 1. desember 1971;  

Þ.Í. Utanríksráðuneytið. 1998-B/353. Bréf til samgönguráðuneytisins frá Loftleiðum 23. febrúar 1972.  
24 Steinar J. Lúðvíksson, Fimmtíu flogin ár II, bls. 8–9. 
25 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. „Greinagerð um beiðni Loftleiða h/f um ríksábyrgð á U.S. $ 5 milljóna 

láni“. 17. desember 1972. 
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Flugfélag Íslands fyrir sameiningu 

Fyrstu árin var Flugfélag Íslands ekki í neinni alvöru samkeppni við önnur flugfélög. Árið 1952 

neyddust Loftleiðir, eins og áður hefur komið fram, að draga sig úr rekstri innanlandsflugs vegna 

úthlutunar ríkisins á flugleiðum og í kjölfarið fór flugfélagið að einbeita sér alfarið að 

millilandaflugi. Fjárhagsstaða Flugfélags Íslands versnaði á 7. áratugnum og í lok hans átti það við 

mikinn rekstrarvanda að stríða. Íslensk stjórnvöld þurftu því að fylgjast grannt með rekstri 

félagsins. 26  Flugfélagið var með allan innanlandsmarkað, en halli var á rekstrinum.  

Fjármálaráðherra Magnús Jónsson hafði þegar árið 1966 séð sig knúinn til að leggja fram frumvarp 

á Alþingi um að ríkið veitti Flugfélagi Íslands lán með ríkisábyrgð til að geta keypt nýja flugvél. 

Á þessum tíma var hlutur ríkisins í félaginu um 13% og náði Magnús að sannfæra Alþingi um að 

veita félaginu lánið á þeim forsendum að aukning hlutafjár fyrirtækisins myndi skila sér beint í 

aukningu hlutar ríkisins í Flugfélaginu.27 Flugfélag Íslands átti eftir að fá fleiri ríkisábyrgð lán og 

skuldaði t.a.m. Ríkisábyrgðasjóði um 55 milljónir króna vegna láns sem félagið tók hjá Export-

Import Bank í Washington. Greiðslur af láninu höfðu ekki verið greiddar bankanum árið 1969 og 

þar sem ríkið hafði skrifað undir ábyrgð á láninu bar því að greiða lánakröfur í Washington. Þar að 

auki var önnur krafa upp á 44,5 milljónir króna sem átti að innheimta í lok árs 1969 sem 

Flugfélagið hafði ekki tök á að greiða. Flugfélagið ákvað að beina kröfuhöfum á Ríkisábyrgðasjóð 

þar sem það hafði engin tök á að greiða lánin.28  

Jón Sigurðsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, mætti á aðalfund Flugfélags 

Íslands 1969 fyrir hönd stjórnvalda til að leggja mat á stöðu félagsins. Þar var skýrt var frá því að 

innanlandsflugið væri rekið með sex milljóna króna halla og að hagnaður á millilandaflugi næmi 

aðeins um nokkur hundruð þúsundum króna. Félagið rakti bága fjárhagsstöðu einkum til þess hve 

                                                   
26 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Bréf til Ríkisábyrgðasjóðs 24. feb. 1969; sama heimild, Bréf frá 

Ríkisábyrgðasjóði 8. maí 1970.   
27 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin III, bls. 211. 
28 ÞÍ. Samgönguráðneytið. 1995-B/510. Yfirlýsing Flugfélags Íslands h.f. 23.desember 1969. 



12 

 

rekstur á þeim flugvélum sem notaðar voru í innanlandsfluginu væri kostnaðarsamur. Þar sem 

flugvélarnar voru óheppilegar fyrir innandlandsflug furðaði Jón sig á því af hverju þær væru 

notaðar við þessar aðstæður.29 Flugfélag Íslands hafði fengið erlent endurskoðunarfyrirtæki til að 

skoða stöðu félagsins og finna leiðir til að bæta hag félagsins. Jón taldi að félagið hefði hunsað 

skýrslur endurskoðenda til að þurfa ekki að ráðast í gagngerar umbætur. Til að mynda hafði verið 

lagt til að félagið styrkti sölustarfsemi sína með því að stofna nýja söludeild, en það var aldrei gert. 

Lítið var um svör eða leiðir til að grípa inn í vegna slakrar stöðu félagsins. Jón komst að þeirri 

niðurstöðu að ríkið gæti ekki liðið það að fyrirtækið héldi áfram að safna skuldum.30 

Íslensk stjórnvöld litu þó svo á að nauðsynlegt væri að hafa starfandi farþegaflug á landinu. 

Óhugsandi væri að leyfa flugfélaginu að fara í þrot. Hins vegar virtist lítill vilji eða þörf fyrir 

Flugfélag Íslands að halda rekstrinum jákvæðum vegna skuldbindingar ríkisins. Samkeppnin við 

Loftleiðir og önnur erlend flugfélög reyndist fyrirtækinu að lokum ofviða. Páll Þorsteinsson, 

þáverandi fjármálastjóri Flugfélags Íslands, nefndi að samkeppnin hafi verið við Loftleiðir á 

Norðurlöndunum og hefði hún skaðað bæði flugfélögin.31  

 

2. Samningaferli flugfélaganna  

Nauðung stjórnvalda 

Segja má að sameiningarferli Flugfélags Íslands og Loftleiða hafi í stórum dráttum verið pólítísk 

þvingunaraðgerð stjórnvalda. Eins og áður sagði höfðu stjórnvöld haft auga með rekstri Flugfélags 

Íslands, enda voru þau einn stærsti hluthafi félagsins og höfðu haldið rekstri félagsins gangandi 

með óbeinum hætti í áratugi.32 Það sama átti ekki við um Loftleiðir því að félagið var lítið sem 

                                                   
29 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Memorandum frá Jóni Sigurðsyni „um aðalfund Flugfélags Íslands“ 27. 

maí 1970. 
30 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Memorandum frá Jóni Sigurðsyni „um fjárhagsmál Flugfélags Íslands 

h.f.“ 30. júlí 1969. 
31 Jónína Michaelsdóttir, Dagur við ský, bls. 74-76. 
32 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Minnisblað frá Jóni Sigurðssyni „um sameiningu Flugfélags Íslands og 

Loftleiða“,10. febrúar 1973. 
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ekkert styrkt af stjórnvöldum og reksturinn fram á áttunda áratuginn skilað sínu fyrir bæði hluthafa 

og ríkið. En eftir að síga tók á ógæfuhliðina í rekstri Loftleiða fóru viðvörunarbjöllur að hringja 

hjá stjórnvöldum sem óttuðust um framtíð flugfélaganna.  

Stjórnvöld tóku strax frumkvæðið að sameiningunni eftir að bæði félögin höfðu látið vita 

af erfiðri rekstrarstöðu þeirra árið 1971. Þau höfðu haft góða yfirsýn yfir gang mála hjá Flugfélagi 

Íslands og gátu þar með áttað sig betur á hvernig best mætti vinna úr þeim vanda. Hins vegar var 

Loftleiðir einkarekið flugfélag og höfðu stjórnvöld ekki sama aðgang að rekstrarupplýsingum þess. 

Þegar Loftleiðir sendu beiðni um að fá ríksábyrgt lán þurftu stjórnendur félagsins að gera grein 

fyrir slakri rekstrarstöðu þess.33 Stjórnvöld áttuðu sig á því að þau þyrftu að grípa inn í; að öðrum 

kosti yrði voðinn vís.34 Ólafur Jóhannesson, sem var forsætisráðherra á árunum 1971–1974, tók 

fast í taumana eftir að hafa verið upplýstur um stöðu flugfélaganna. Hann lagði mikla áherslu á að 

flugfélögin héldu velli og að þau kæmust að samkomulagi sem allra fyrst.  

Árið 1971 fór Ólafur þess á leit við samgönguráðherra Hannibal Valdimarsson að boða 

fulltrúa beggja flugfélaganna á sinn fund. Það var áður en Loftleiðir fóru formlega fram á 

ríkisábyrgt lán að upphæð fimm milljónir dollara. Að mati Hannbals var mikilvægt að flugfélögin 

ykju verulega samvinnu sín á milli svo að hægt væri að koma í veg fyrir „óeðlilega“ samkeppni.35 

Hannibal var falið að leiða viðræður sem mundu annað hvort leiða til beins samstarfs eða 

sameiningar flugfélaganna. Ríkisstjórnin fól einnig fjármálaráðherra, Halldóri E. Sigurðssyni, að 

fylgjast með gangi mála vegna þess hversu mikilvæg félögin tvö voru fyrir íslenskan efnahag.  

Eins og áður sagði höfðu komið upp vandamál vegna loftferðasamnings við Bretland, þar sem 

Bretar kröfðu þess að íslensku flugfélögin drægu úr sætisframboði til og frá Bretlandi. Þetta hafði 

í för með sér mikinn skaða beggja íslensku flugfélaganna.  

                                                   
33 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. „Greinagerð um beiðni Loftleiða h/f um ríksábyrgð Á U.S. $ 5 milljóna 

láni“. 17. desember 1972. 
34 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0924. Minnisblað frá Jóni Sigurðsyni „um fjármál Loftleiða h.f.“ 14. nóv. 1972.  
35 Stjórnarráð Íslands 1964-2004 II, bls. 429–430. 
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Könnunarviðræður flugfélanna með ríkisvaldinu  

Helstu ástæður til sameiningar Loftleiða og Flugfélag Íslands eru margbrotnar. Frá sjónarhóli 

ríkisvaldsins var það talið hagkvæmara ef aðeins eitt starfandi flugfélag yrði í alþjóðaflugi. 

Rekstrarafkoma Flugfélags Íslands hafði verið áhyggjuefni vinstri stjórnar Framsóknarflokks, 

Alþýðubandalags og Samtaka frjálslyndra og vinstri manna, frá því að hún var mynduð sumarið 

1971.36 Í upphafi októbermánaðar ákváðu þeir tveir ráðherrar, þeir Hannibal og Halldór E., að 

funda með þeim Agnari Kofoed-Hansen, flugmálastjóra, og Erni Johnson, forstjóra Flugfélags 

Íslands vegna málsins. Þeir Örn og Agnar þekktust vel frá upphafsárum flugsins. Eftir að hafa 

stundað nám í viðskiptafræði í Bretlandi og Þýskalandi og síðan flugnám í Bandaríkjunum, starfaði 

Örn sem flugmaður hjá Flugfélagi Akureyrar, þegar Agnar stýrði félaginu.37 Síðan tók Örn við 

sem forstjóri félagsins og hélt því starfi eftir nafnbreytinguna.38 Í upphafi 8. áratugarins hafði Örn 

því starfað sem forstjóri Flugfélags Íslands í yfir þrjá áratugi.  

Á fundi ráðherranna með þeim Erni og Agnari lýsti Hannibal yfir áhyggjum ríkisstjórnar 

vegna stöðu íslensku flugfélaganna og taldi vera þörf á meiri samvinnu milli fyrirtækjanna. Örn 

tók erindinu ekki illa. Hann benti á að Flugfélag Íslands og Loftleiðir væru í fyrsta sinn á leið í 

beina samkeppni á erlendum markaði.39 Flugmarkaðurinn væri ekki aðeins að þróast innanlands 

heldur hefðu flugsamningar við Breta einnig breyst í þá átt að samkeppni væri líkleg til að aukast 

á næstu árum. Bretar væru mjög andvígir því að Loftleiðir væru með undanþágu í IATA og því 

ekki í sanngjarnri samkeppni. Þó að dregið yrði úr samkeppni milli flugfélaganna heima taldi Örn 

að samkeppni erlendra flugfélaga vera harða og efaðist um að Flugfélagið gæti keppt við þau. Í 

því samhengi ræddi hann um aukningu í Norðurlandaflugi Loftleiða í kjölfar afnáms hafta á 

flugsamgöngum. Honum fannst liggja ljóst fyrir að þessi flugleið myndi skila tapi vegna ónógrar 

                                                   
36 Alþingistíðindi 1973, B-204. 
37 Sigurveig Jónsdóttir, „Margir af mínum ágætustu vinum eru bændur“, Vísir 24. feb. 1979, bls. 14-16. 
38 „Að gera þúsund ára draum að veruleika“, bls. 14-15. 
39 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 1. október 1971“. 1. okt. 1971. 
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sætisnýtingar árin áður. Allt benti til þess að flugfélögin myndu reyna að bæta afkomuna með því 

að komast hjá því að fylgja reglum IATA varðandi fargjöld. Áður höfðu þau t.d. boðið uppá 

ungmannamiða á lægra verði, eins og vikið hefur verið að. Að dómi Arnar var sá möguleiki fyrir 

hendi að bjóða upp á slíka miða til þess að komast óbeint framhjá IATA ef þess þurfti. Loftleiðir 

væru að sækjast í flugleiðir Flugfélags Íslands til að komast í beina samkeppni við það. Ástæðan 

væri sú að flugleiðir til annarra Norðurlanda höfðu „ekki skipt meginmáli“ fyrir Loftleiðir og 

myndu „spilla varanlega fyrir Flugfélag Íslands á þeim leiðum sem eru lífæðar þess“. Erni þótti 

það miður ef stjórnvöld heimiluðu flugfélögunum að fara í „svona harða samkeppni“.40  

Agnar Kofoed-Hansen sagðist þegar hafa gert stjórnendum Loftleiða ljóst að þeir ættu 

ekki að reka flugleiðir til Norðurlanda með tapi. Það væri hins vegar metnaður Loftleiða að berjast 

á Norðurlandamarkaðnum.41 Brynjólfur E. Ingólfsson, ráðuneytisstjóri í samgönguráðuneytinu, 

benti þá á að áður hefði verið reynt á samvinnu íslensku flugfélaganna og vitnaði í viðræður sem 

hann leiddi snemma árs 1964.42 Núverandi staða Loftleiða innan Evrópu væri jafnvel erfiðari en 

þá þar sem félagið var aðeins með eina endastöð á meginlandi Evrópu, þ.e. í Lúxemborg. 

Efnahagsbandalag Evrópu væri ekki ánægt með komu Loftleiða inn á markaðinn sem hefði leitt til 

aukinnar samkeppni milli evrópskra flugfélaga. Taldi hann að Evrópubandalagið myndi setja enn 

meiri þrýsting á Loftleiðir ef félagið yrði áfram aðeins með eina endastöð á meginlandinu.  

Engin niðurstaða varð af þessum fundi, en ákveðið var að funda aftur um miðjan október 

1971 með forsvarsmönnum beggja flugfélaganna. Auk Hannibals, sátu fundinn Halldór E. 

fjármálaráðherra, Björn Hermansson, deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu og Haukur Claessen, 

varaflugmálastjóri. Fyrir hönd Loftleiða mættu Kristján Guðlaugsson, stjórnarformaður, Sigurður 

Helgason, varaformaður, og Jóhannes Einarsson, stjórnarmaður. Fulltrúar Flugfélags Íslands voru 

                                                   
40 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 1. október 1971“. 1. október 1971. 
41 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 1. október 1971“. 1. október 1971. 
42 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Bréf til ráðuneytistjóra 10. desember 1963.  
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Örn Johnson, forstjóri, og Birgir Kjaran, stjórnarformaður. 43  Hannibal ítrekaði þar áhyggjur 

stjórnvalda af yfirvofandi samkeppni milli flugfélaganna tveggja og útlistaði að ríkisstjórnin hefði 

falið bæði samgönguráðherra og fjármálaráðherra að fylgjast með þróun mála. Einnig hefði 

ríkisstjórnin gert þær kröfur til ráðherranna að þeir stuðluðu að samkomulagi félaganna um 

samvinnu eða sameiningu, sem væri í „eðlilegasta formi fyrir þjóðhag Íslands“.44  

  Eins og áður sagði hafði verið hörð samkeppni innanlands í 20 ár áður en flugfélögin 

skiptu flugleiðum á milli sín. Loftleiðir hafði ekki verið í mikilli samkeppni erlendis við Flugfélag 

Íslands þar til þessa, því að ekki hafði verið samið um fargjaldamál milli Loftleiða og stjórnvalda 

á Bretlandi sem og öðrum Norðurlöndum. Samkeppni milli íslenskra flugfélaga og British 

European Airways hafði þar af leiðandi ekki verið mikil. Aftur á móti þótti Erni líklegast að 

samkeppnin milli landanna ykist þar sem Bretar vildu njóta réttar síns til að fljúga til Íslands og þá 

að sætisfjöldi myndi deilast til helminga milli landanna. Það sama yrði upp á teningnum hvað 

varðaði flugleiðirnar til Norðurlandanna og Þýskalands. 45  Í ljósi þess að Loftleiðir væru að 

stórauka flug til Skandinavíu væri hagstæðara að semja við Flugfélag Íslands um að deila milli sín 

flugleiðum en að brjótast inn á sama markaðinn. Enginn friður yrði milli flugfélaganna tveggja 

meðan þau kepptust um sömu leiðir. Örn taldi meginstefnu nágrannaþjóða Íslands vera að 

flugfélögin kepptust ekki innbyrðis og ætti það sama að gilda fyrir Ísland.  

Kristján Guðlaugsson deildi í grunninn áhyggjum Arnar. Hann tók þó fram að það hefði 

alltaf verið markmið Loftleiða að auka framboð sitt á flugleiðum til Norðurlandanna, sem hefði nú 

loks tekist það.46 Kristjáni fannst tillaga um að Flugfélag Íslands fengi flugleiðirnar til Bretlands 

og Norðurlandanna en Loftleiðir Lúxemborg fráleit þar sem einn viðkomustaður í Evrópu gæti 

ekki tryggt rekstraröryggi Loftleiða. Kristján tók fram að það hefði aldrei verið stefna Loftleiða að 

                                                   
43 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“ 13. október 1971. 
44 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“ 13. október 1971. 
45 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“ 13. október 1971. 
46 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“ 13. október 1971.  



17 

 

fara í beina samkeppni við Flugfélag Íslands heldur fyrst og fremst að auka ferðmannastraum til 

landsins. Kristján taldi að sameining Loftleiða og Flugfélags Íslands væri betri kostur heldur en 

samvinna. Sameiginlegar skrifstofur og hagkvæmari sætisnýtingar var meðal þeirra raka.  

Birgir Kjaran lýsti sig reiðubúinn fyrir hönd Flugfélagsins að skoða allar hugmyndir. 

Ríkisvaldið væri „að nokkru skuldbundið Flugfélaginu vegna rekstrar félagsins í áratugi á 

innanlandsflugi með tapi“. 47  Með stuðningi frá ríkinu væri Flugfélag Íslands í minni 

samkeppnisáhættu en Loftleiðir. Auk þess hefðu stjórnvöld samþykkt kaup Flugfélags Íslands á 

nýjum þotum sem væri trygging fyrir því að þær fengju verkefni, en það hefði ekki gengið eftir 

fram að þessu. Í augum stjórnenda Flugfélags Íslands var samþykki ríkisstjórnarinnar á 

þotukaupum trygging fyrir því að flugfélagið fengi verkefni fyrir þær vélar. Flugfélag Ísland hafði 

þar með ekki gert kröfu til stjórnenda félagsins að skapa verkefni fyrir nýju þoturnar heldur lagt 

allt á herðar ríkisstjórnarinnar um að hún myndi kippa hlutunum í lag. Kristjáni fannst sjónarmið 

Birgis vera fráleitt ef leyfi stjórnvalda á þotukaupum Flugfélagsins ætti að tryggja aukin verkefni 

fyrir Flugfélagið á kostnað Loftleiða. Örn svaraði á þann veg að helmingaskipti á 

Norðurlandaferðum þýddi tap fyrir Flugfélagið. Kristján kvað koma til greina að Loftleiðir 

fækkuðu flugum til Norðurlanda ef samkomulag næðist. Þegar Örn spurði Kristján hvort það gilti 

einnig um flug Loftleiða milli Íslands og Lúxemborgar svaraði hinn síðarnefndi að allir kostir 

kæmu til greina. Sigurður Helgason taldi að Loftleiðir hefðu byggt öflugan markað í 

Bandaríkjunum og Evrópu og væri það „óviðunandi öryggisleysi“ fyrir félagið að hafa aðeins eina 

endastöð í Evrópu.  

Loftleiðir höfðu einnig stuðlað að aukinni ferðaþjónustu á Íslandi. Sigurður var ekki 

sammála Erni um að það hefði átt að skipta upp erlendu flugleiðunum. Þótti honum ólíklegt að öll 

lönd með flugmálasamning við Ísland myndu nýta tvíhliða rétt sinn til flugs til Íslands. Sigurður 

                                                   
47 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“. 
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var þó samþykkur því að sameina flugfélögin. Halldór Sigurðsson fjármálaráðherra taldi að til 

harðrar samkeppni kæmi ef samkomulag næðist ekki. Hann hvatti flugfélögin að komast til botns 

í skipulagsbreytingum sem myndu ekki skaða þjóðarhag. Stjórnendur flugfélaganna samþykktu að 

hittast aftur án afskipta ríkissvaldsins og ræða milli sín mögulegt samstarf en bíða með sameiningu 

að sinni.48  

Þegar ekkert hafði heyrst frá forstjórum flugfélaganna í meira en sex mánuði lét 

fjármálaráðherra í ljós óánægju með hve lítið hefði þróast í samningamálum flugfélaganna. Hann 

ákvað að senda Jón Sigurðsson, starfsmann fjármálaráðuneytisins, á aðalfund Flugfélags Íslands í 

maí 1972. Jón lýsti þar yfir áhyggjum sínum af 18 milljóna króna tapi félagsins og benti á „að hver 

króna, sem Flugfélag Íslands tapaði væri beint úr ríkissjóði komin“ vegna skuldbindinga ríkisins 

á rekstri félagsins. Jón gerði sér grein fyrir því að samningaviðræður milli félaganna hefðu setið á 

hakanum og að afskipti samgöngu- og fjármálaráðuneytanna síðustu mánuði höfðu ekki komið 

neinni hreyfingu á þær. Jón taldi þörf á að kalla aftur á forstjóra félaganna til halda áfram viðræðum 

og láta þá skýra það aðgerðaleysi sem hafði átt sér stað. Flugfélag Íslands hafði fengið 40 milljóna 

króna ríkisábyrgð lán áramótin 1972 og allt benti til samskonar láns í júní. Jón hvatti 

fjármálaráðherra til að grípa inn í því að víst væri að Flugfélagið yrði rekið áfram með tapi ef 

ekkert gerðist.49  

Í júlí 1972 áttu forstjórar Flugfélags Íslands og Loftleiða fund með samgönguráðherra um 

fyrirhugaðan sætisfjölda á flugleiðum til Norðurlandanna. Flugfélögin óttuðust of mikla 

samkeppni og að hún myndi leiða til fjárhagslegs taps fyrir báða aðila.50 Hannibal Valdimarsson, 

samgönguráðherra, taldi að offramboð væri á sætisfjölda og spurði hvort það yrði ekki 

fyrirsjáanlegt tap félaganna. Hann hvatti aftur til samstarfs eða annarra kosta sem drægju úr 

                                                   
48 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fundur hjá samgönguráðherra 13. október 1971“.  
49 ÞÍ. Fjármálaráðneytið. 1991-B/0598. Minnisblað frá Jóni Sigðursyni „um samningaviðræður Flugfélags Íslands 

og Loftleiða um samvinnu eða sameiningu“, 25. maí 1972. 
50 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Minnisblað „um fund hjá ráðherra 18. júlí 1972“. 
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samkeppni íslensku flugfélaganna. Alfreð Elíasson vísaði til fundar sem átti sér stað árinu áður en 

þar hafði Loftleiðir verið til í aukna samvinnu þegar kom að flugleiðum. Hann sagði þó Flugfélag 

Íslands ekki hafa verið á sömu nótum og vildi meina að félagið væri eingöngu til í sameiningu. 

Reynt hefði verið að samræma leiðum á Norðurlöndum til að forðast árekstra. Alfreð var opinn á 

þessum fundi og kynnti sætisfjölda næsta vetur. Í vélum Loftleiða yrðu sætin 50 undir vöruflutning 

og yrðu því farþegasætin aðeins 111 í stað 161 árinu áður. Kvað Alfreð sætisnýtingu Loftleiða til 

Norðurlanda hafa verið 39,5% og Flugfélag Íslands 40,5%. Flugmálastjóri benti Alfreð á að 

„starfsemi Loftleiða væri fyrst og fremst að halda upp flutningum milli Bandaríkjanna og Evrópu“. 

Einnig kom hann inn á að Loftleiðir þyrftu að gæta sig á því í Norðurlandafluginu að „ganga ekki 

nærri hagsmunum Flugfélags Íslands“, þar sem meginstarfsemi þess væri milli Íslands og 

Evrópulanda. Alfreð benti flugmálastjóra á að það væri ekki hægt að setja hemil á Loftleiðir um 

flugferðir til Norðurlandanna loksins þegar þeir væru í frjálsri samkeppni. Loftleiðir höfðu samið 

við SAS-löndin þ.e.a.s. Danmörk, Noreg og Svíþjóð, um að viðhalda IATA-verðum með aukinni 

ferðatíðni.  

Að mati Arnar var um að ræða vandamál sem snerti Flugfélag Íslands og íslenska 

flugstarfsemi almennt. Í október árinu áður hefðu flugfélögin samið um meiri samvinnu sem hafði 

þó aldrei verið staðið við. Loftleiðir hefði viljað komast að samkomulagi þar sem flugfélögin 

deildu tekjum samkvæmt svokölluðu „pool“ fyrirkomulagi, þ.e. að flugfélögin skiptu milli sín 

sætisframboði þannig að nýtingin yrði sem best.51 Örn sá það ekki sem raunhæfan kost, þar sem 

slíkur samningur myndi leiða til ágreinings og frekari samkeppni. Samræming ferðaáætlana væri 

sjálfsögð, en leysti ekki neinn vanda til frambúðar. Flugfélag Íslands byggði alla erlenda starfsemi 

sína á flugi til Bretlands og Norðurlandanna og frekari samkeppni á þeim markaði kæmi niður á 

rekstri félagsins. Örn lagði áherslu á að Flugfélag Íslands hefði haft verulegan skaða af flutningum 

                                                   
51 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Minnisblað „um fund hjá ráðherra 18. júlí 1972“. . 
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Loftleiða árinu á undan. Alfreð vildi helst vita af hverju Örn taldi að „pool“-samningur milli 

flugfélaganna gæti ekki virkað þar sem Loftleiðir fylgdi öllum reglum IATA og benti á að Loftleiðir 

hafi nú þegar gert þannig samning við SAS og BEA. Örn vildi meina að slíkir samningar væru allt 

of lauslegir að ekki væri hægt að byggja á þeim til lengri tíma. Loftleiðir höfðu lagt fram tillögur 

um sameignlegar skrifstofur erlendis og sameiginlega eldhúsaðstöðu fyrir undirbúning á mat 

innanborðs flugvéla, en Flugfélag Íslands hafði ávallt séð fyrir sér sameiningu og hafði því 

takmarkaðan áhuga á samvinnu félganna.52 Í augum Arnar var samvinna engin langtímalausn og 

þar sem samkeppnisvandi flugfélaganna yrði ekki úr sögunni. Samgönguráðherra endaði fundinn 

með því að spyrja hvort flugfélögin gætu ekki skipt milli sín flugleiðum, þ.e. að Loftleiðir flygju 

Stokkhólms og Flugfélag Íslands til Kaupmannahafnar og bæði félögin flygju til Oslóar. 

Forstjórarnir tóku ekki illa í þá tillögu, en engin niðurstaða fékkst á fundinum.53  

Hinn 3. nóvember 1972 sendi Hannibal Valdimarsson, samgönguráðherra, báðum 

flugfélögum formlegt bréf, þar sem hann hvatti flugfélögin til að draga úr samkeppni sem fyrst. 

Félögin sendu sameiginlegt svar til samgönguráðuneytisins seinni hluta nóvembers, sem forstjórar 

þeirra undirrituðu, um að þau væru samþykk því að bregðast þyrfti skjótt við og að viðræður væru 

þegar hafnar. Félögin óskuðu þess einnig að fá hlutlausan aðila til að stýra viðræðunum.54  

  

Samningaviðræður um sameininguna 

Árið 1972 hafði ríkisstjórnin veitt Loftleiðum ríkisábyrgð á lánum með því skilyrði að félagið hæfi 

samningaviðræður um samvinnu eða samruna við Flugfélag Íslands. Deilur milli flugfélaganna 

höfðu dregist á langinn. Aukin samvinna fannst mörgum aðeins tímabundin lausn og að það eina 

rétta í stöðinni væri að ganga alla leið og sameinast í eitt félag.  Í minnisblaði sem Jón Sigurðsson, 

                                                   
52 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Minnisblað „um fund hjá ráðherra 18. júlí 1972“.  
53 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Minnisblað „um fund hjá ráðherra 18. júlí 1972“.  
54 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. Bréf til samgönguráðherra frá Flugfélags Íslands h.f. og Loftleiðir h.f. 23. 

nóvember 1972.  



21 

 

ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, skrifaði til Halldórs E. Sigurðssonar, um fund 

samgönguráðherra með forstjórum flugfélaganna í upphafi febrúarmánaðar 1972 mat hann stöðuna 

þannig að Loftleiðamenn væru mjög hlynntir sameiningu, þó að þeir kynnu að ofmeta eignir sínar. 

Á hinn bóginn væri Flugfélag Íslands ekki eins spennt fyrir sameiningu og stæði í vegi fyrir 

samkomulagi. Flugfélag Íslands vildi ekki meta viðskiptavild eða sölukerfi Loftleiða í 

Bandaríkjunum eða tekjur fyrirtækja í eigu Loftleiða, þ.e. Cargolux, International Air Bahams og 

Hótel Loftleiða. Hann orðaði það svo: „Sú hugsun læðist að, að Flugfélagsmenn viti, að bið á 

sameiningu skaðar Loftleiðir meira en Flugfélag Íslands og þeir skeyti þá ekki um þjóðarhaginn, 

heldur skoði málið frá sínu allra þrengsta hagsmunasjónarmiði“.55 

Töldu Flugfélagsmenn fyrirtækin jafnvirði og ákváðu sjálfir að notast ekki við nýjustu 

tölur endurskoðanda Flugfélagsins sem Jón sagði vera „alveg út í hött“. Á móti töldu Lofleiðamenn 

að verðmæti Loftleiða væri 70% miðað við 30% Flugfélags Íslands. Jón taldi það vera 

þjóðhagslega mikilvægt að komast að samkomulagi sem allra fyrst. Tregðan væri hins vegar 

Flugfélags megin og áttu ráðherrar að funda með forsvarsmönnum félaganna til að komast að 

60/40% niðurstöðu. Hugmynd Jóns var að þrýsta á þá hluthafa sem væru ekki hlynntir þeirri 

niðurstöðu og „…að hóta Flugfélagsmönnum, þ.e. þeim hluthöfum , sem ekki vilja skipta á þessum 

grundvelli eignarnámi á þeirra bréfum“.56   

 Eftir samningafundinn í byrjun febrúar 1973 sendi Jón Sigurðsson bréf til Svanbjörns 

Frímannssonar, seðlabankastjóra, þar sem hann gerði grein fyrir þeim tveimur tillögum sem lagðar 

voru fram á fundinum. Jafnframt bað hann Svanbjörn um að beita áhrifum sínum til að koma 

annarri hvorri tillögunni í framkvæmd. Önnur tillagan frá samgöngu- og fjármálaráðuneytinu var 

sú að Flugfélag Íslands fengi 40% í sinn hlut í nýja félaginu meðan Loftleiðir fengi 60%. Hin 

                                                   
55 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Minnisblað frá Jóni Sigurðssyni „um fund ráðherra með forsvarsmönnum 

flugfélaganna 6. 02. 1973“. 10. febrúar 1973. 
56 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Minnisblað frá Jóni Sigurðssyni „um fund ráðherra með forsvarsmönnum 

flugfélaganna 6. 02. 1973“. 10. febrúar 1973. 
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tillagan var að sameining myndi aðeins eiga sér stað á þeim grundvelli að hvorugt félagið fengi 

meira en 65% í sinn hlut eða minna en 35%. Jón gerði grein fyrir rekstrarstöðu félaganna á þessum 

tíma; annað félagið væri rekið með tapi og hitt án „teljandi arðs“. Ætla má að fyrra félagið sem 

Jón vísaði til væri Flugfélag Íslands og hitt Loftleiðir, sem ekki var rekið með tapi árið 1973.57  

 

3. Nýtt flugfélag 

Útkoma sameiningarinnar 

Samingaferlið tók langan tíma og lauk ekki fyrr en í júlí árið 1973 þegar báðir aðilar samþykktu 

þá tillögu að Landsbanki Íslands skipaði þriggja manna nefnd til að meta eignir félaganna. 

Niðurstöður þeirrar nefndar urðu síðan bindandi fyrir alla hluthafa.58 Hinn 13. mars hafði verið 

skrifað undir sjálfan sameiningarsamninginn og fékk nýja fyrirtækið nafnið Flugleiðir, sem átti að 

blanda saman báðum nöfnum fyrrum flugfélaganna.59 Á stofnfundi félagsins 20. júlí 1973 voru 

teknar ákvarðanir um skipulag fyrirtækisins næstu þrjú árin. Í stuttu máli var ákveðið að 

flugfélögin tvö störfuðu í sitt hvoru lagi fyrst um sinn, með tvo forstjóra. Nýja félagið myndi halda 

utan um rekstur fasteigna, flugskýla, gistihúsa, bifreiðaleigu og ferðaskrifstofu og á sama tíma vera 

til handar og tilbúið að aðstoða við rekstur flugfélaganna tveggja þegar við átti. Hluthafar í öðru 

hvoru flugfélaginu fengu í stað ný hlutabréf í Flugleiðum h.f. í þeim hlutföllum sem matsnefnd 

taldi réttast.60  

  Landsbankinn, sem sá um stór lán hjá báðum fyrirtækjunum, var fenginn til þess að skipa 

matsnefnd sem myndi leggja mat á eignir félaganna. Bankinn og matsnefndin tóku ekki að sér að 

meta viðskiptavild félaganna, eins og Loftleiðir höfðu sóst eftir, heldur aðeins áþreifanlegar eignir 

                                                   
57 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. Bréf til seðlabankastjóra 10. febrúar 1973. 
58 Stjórnarráð Íslands 1964-2004 II, bls. 429–431. 
59 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. „Samkomulagsgrundvöllur“ 14. maí 197. 
60 ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 1995-B/510. „Fréttatilkynning“ frá Flugleiðum 20. júlí 1973. 
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félaganna.61 Í matsnefndinni sátu Ragnar Ólafsson hæstaréttarlögmaður, Guðlaugur Þorvaldsson 

háskólarektor og Guðmundur Björnsson verkfræðingur. 62  Niðurstaða matsins var tilkynnt 6. 

febrúar 1976. Þar kom fram að eignir Loftleiða væru metnar á 53,5% í nýja flugfélaginu meðan að 

eignir Flugfélags Íslands væru 46,5%.63 Ragnar Ólafsson, formaður matsnefndarinnar, greindi frá 

því að eignir fyrirtækjanna hefðu skipt mestu máli í útreikningum nefndarinnar. Flugfélag Íslands 

hefði t.a.m. átt í flestum flugvélunum sínum, en Loftleiðir lítið í sínum flugvélum. Loftleiðir átti 

hins vegar helming í Rolls Royce flugvélum Cargolux. Einnig hefði þurft að taka tillit til 

kaupréttarsamnings sem Cargolux hafði á þeim vélum, en hann veitti Cargolux betri kjör á 

vélunum en þær voru metnar í rekstrarreikningi Loftleiða. Fyrir utan eignir voru svo í lokin skuldir 

teknar með. Fasteignir Loftleiða voru metnar á 823 milljónir króna á meðan fasteignir Flugfélags 

Íslands voru metnar á 45 milljónir. Flugvélar og aukahlutir Loftleiða voru metnar á 685 milljónir 

og flugvélar Flugfélags Íslands á 973 milljónir króna. Heildareignir Loftleiða miðað við 

matsnefndina voru um 1508 milljónir króna á meðan eignir Flugfélags Íslands voru 1018 milljónir 

króna. Ef reikna ætti hlutdeild félaganna í nýja flugfélaginu aðeins frá eignarmati hefði Loftleiðir 

fengið 60%, en Flugfélag Íslands um 40%. Hins vegar upplýsti Ragnar að skuldir Loftleiða hefðu 

verið umtalsvert meiri en skuldir Flugfélag Íslands.64  

Ekki voru allir sáttir við útkomu matsnefndarinnar. Alfreð Elíasson taldi t.d. að 

matsnefndin hefði metið lausafjármuni Loftleiða á bókfærðu verði, en eignir Flugfélags Íslands á 

tvöföldu bókfærðu verði. Enn fremur leit hann svo á að matsnefndin hefði undirverðlagt Hótel 

Loftleiðir af þeim ástæðum að það gæti enginn keypt hótelið ef það færi í sölu.65 Strax var farið 

                                                   
61 ÞÍ. Fjármálaráðuneytið. 1991-B/0598. „Samkomulagsgrundvöllur“ 14. maí 1973; ÞÍ. Samgönguráðuneytið. 

1995-B/510. P.M. „um viðræður flugfélaganna“ 2. febrúar 1973.  
62 „Eignahlutföllin í Flugleiðum“, Dagur 18. febrúar 1976. 
63 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 331, 346–347. 
64 „Mat á eignahlutföllum flugfélaganna í Flugleiðum“, Morgunblaðið 7. febrúar 1976. 

65 „Sigurður vill ryðja burt öllu sem tengist Loftleiðum“, Þjóðviljinn 15. júlí 1979, bls. 10-11. 
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að koma saman starfsfólk í nýja flugfélaginu en fyrsta árið hjá Flugleiðum störfuðu flugfélögin 

tvö nánast eins og sitt hvort fyrirtækið. Loftleiðir sá um millilandaflugið, en Flugfélag Íslands   

um innanlandsflugið. Alfreð Elíasson hélt áfram að starfa sem forstjóri og sá um hótelin og 

bílaleiguna sem höfðu verið í eigu Loftleiða sem og flugrekstar- og tæknisvið Flugleiða. Hinn 

forstjórinn, Örn Ó. Johnson, hafði á sinni könnu almennt skipulag á innanlandsflugi og 

stjórnunarsvið flugfélagsins.  

 

Vandasamt upphaf 

Eftir sameininguna tóku við erfiðir tímar fyrir Flugleiðir66og töluverð uppstokkun varð innan 

fyrirtækisins. Í fyrstu stjórn Flugleiða voru sex Loftleiðamenn kosnir í stjórn, þar á meðal Alfreð 

Elíasson og Sigurður Helgason og sex Flugfélagsmenn, þar á meðal Jakob Frímannsson. Örn Ó. 

Johnson var kosinn stjórnarformaður næstu átján mánuðina og var einnig ráðinn einn tveggja 

forstjóra félagsins. Hinn forstjórinn var Loftleiðamaðurinn Alfreð Elíasson. Að hafa tvo forstjóra 

sem báðir sátu í stjórn félagsins átti eftir að reynast erfitt í framkvæmd. Sigurður Helgason sem 

var skipaður forstjóri félagsins 1974 tjáði sig um að það hafi verið mistök af þeirra hálfu að hafa 

fleiri en einn forstjóra. Hann hafði tekið virkan þátt í sameiningarferlinu enda hafði hann gegnt 

starfi varaformanns í stjórn Loftleiða frá árinu 1953 samhliða því að vera forstjóri Ameríkudeildar 

Loftleiða sem var staðsett í New York frá árinu 1962.67 Meðan á samningaviðræðum félaganna 

stóð var hann reglulega boðaður heim til að koma sínum skoðunum á framfæri. Hins vegar átti 

Sigurður það til að hafa aðrar skoðanir á sameiningunni en samstarfsmenn sínir hjá Loftleiðum. Í 

ævisögu sinni heldur Alfreð því fram að Sigurður hafi byrjað að vinna í laumi með Flugfélagi 

Íslands kringum haustið 1971. Hann hefði t.d. gefið út yfirlýsingu í fjölmiðlum um að íslensk 

                                                   
66 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 344–346. 
67 „Loftleiðir kom Lúxemborg á kortið“, mbl.is 22. maí 2005. 
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stjórnvöld og bankar væru ekki tilbúin að aðstoða Loftleiðir með að fjármagna sig af því að félagið 

væri í beinni samkeppni við Flugfélag Íslands. Nokkrum dögum seinna hefði Örn Ó. Johnson 

staðhæft að það væri aðeins tímaspurning hvenær flugfélögin yrðu sameinuð. 68  Báðar 

yfirlýsingarnar komu Alfreð í opna skjöldu, en ekkert hefur komið fram sem staðfestir að túlkun 

hans sé rétt eða að beint samhengi hafi verið milli yfirlýsinganna.   

Eftir að Sigurður Helgason flutti heim frá Bandaríkjunum árið 1973 var honum fyrst boðið 

starf markaðstjóra Flugleiða, en hann hafnaði því. Stjórn Flugleiða bað Sigurð þá að taka að sér 

starf forstjóra, með þeim Erni og Alfreð, sem hann þáði.69 Á sama tíma var Hörður Sigurgestsson 

gerður að framkvæmdastjóra fjármálasviðs Flugleiða og ákvað hann að ráða Sigurð Helgason, 

nafna forstjórans, sem rekstrarráðgjafa. Sá Sigurður var oft nefndur sá „yngri“ til að aðskilja hann 

frá forstjóranum. Sigurður „eldri“ var umdeildur og það tókst aldrei að losa um þá spennu sem 

skapast hafði vegna sameiningar Loftleiða eða Flugfélags Íslands. Fyrstu ár Flugleiða voru erfið 

og vinnuumhverfið var oft þungt. Gripið var til uppsagna þar sem yfir 600 manns var sagt upp árið 

1973 og í kringum fyrstu annir Flugleiða.70 Rekstrarstaða flugfélagsins var erfið fyrstu árin og 

1975 þurfti félagið ríkisábyrgt lán upp á 18,5 milljónir dollara. Af þessum 18,5 milljónum dollara 

áttu 13,5 milljónir að fara í flugvélakaup á meðan fimm milljónir dollara færu í að bæta 

rekstrarstöðu flugfélagsins.71    

 

Örlög stjórnenda  

Örlög þremenninganna sem stjórnuðu mestu í gegnum samningana og eftir sameiningu 

flugfélaganna tveggja áttu eftir að verða ólík. Alfreð Elíasson starfaði hjá Flugleiðum frá stofnun 

þess til ársins 1979 þegar Sigurður Helgason varð loks eini forstjóri félagsins. Alfreð hafði verið 

                                                   
68 „Eitt er samvinna og annað sameining“, Morgunblaðið 7. október 1971, bls. 32. 
69 Steinar J. Lúðvíksson, Í sviptivindum, bls. 236–38. 
70 Jónína Michaelsdóttir, Dagur við ský, bls. 78. 
71 Alþingistíðindi 1975, 616. Frumvarp. A: 285. 
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alvarlega veikur meðan á sameiningunni stóð og sumir telja það hafa haft áhrif á niðurstöður 

samninganna. Hann var aldrei samur eftir veikindin sín og var hálfpartinn látinn hætta störfum á 

stjórnarfundinum árið 1979. Alfreð fannst gömlu starfsmenn Loftleiða hafa reynt að sýna sanngirni 

og samstarfsvilja þegar kom að því að ganga til fulls með sameiningu félagsins. Það má segja að í 

hans augum hafi sameiningin mistekist, „sameininginn hefði (ekki) orðið íslenskri flugstarfsemi 

til heilla,…“.72 Að hans mati hefði náin samvinna flugfélaganna verið betri kostur en algjör 

sameining. Sameiningin hefði skapað fleiri vandmál en lausnir og í raun skaðað íslenskan 

flugrekstur. Alfreð Elíasson ræddi um það í ævisögu sinni að í lokin hefði hann spurt sjálfan sig 

hvað hefði komið fyrir fyrirtækið sitt af því að hann kannaðist ekkert við fyrirtækið sem varð til í 

kjölfarið.73  

Örn Johnson var frá upphafi bjartsýnni á gengi Flugleiða. Hann vissi þó að það myndi 

taka langan tíma, a.m.k. nokkur ár að sameina félögin að fullu. Í viðtali við Morgunblaðið í ágúst 

1973 hélt Örn því fram að það myndi líklega taka kynslóðarskipti til að losa sig við grýlur 

fortíðarinnar, en „það kemur að því að nýjir menn taka við með ný viðhorf“.74 Fjórum árum síðar 

eða árið 1977 sagði Kristján Guðlaugsson af sér sem stjórnarformaður félagsins og var Örn 

skipaður formaður í stað hans. Örn starfaði bæði sem stjórnarformaður og einn þriggja forstjóra 

félagsins til ársins 1979. Hann hélt áfram að vera stjórnarformaður Flugleiða eftir það.75 

Sigurður Helgason hélt ótrauður áfram á erfiðum tímum eftir stofnun Flugleiða. Hann 

þurfti að beita niðurskurðarhnífnum og andrúmsloftið á vinnustaðnum var oft þungt. Sigurður tók 

við stjórnarformennskunni árið 1984 þegar Örn Ó. Johnson sagði sig úr stjórn vegna veikinda, en 

                                                   
72 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 356. 
73 Jakob F. Ásgeirsson, Alfreðs saga og Loftleiðir, bls. 359–363. 

74 „Flugleiðir h.f. að fara á loft“, Morgunblaðið 4. ágúst 1973, bls. 11. 
75 „Aðalfundur Flugleiða: Hugmyndir um einn forstjóra og aukna ríksaðild“, Morgunblaðið 11. apríl 1979, bls. 40, 

„Flugleiðastjórarnir óttast að sundrungin ríði félaginu að fullu“, Dagblaðið 11. apr. 1979, bls. 5, og Steinar J. 

Lúðvíksson, Fimmtíu flogin ár II, bls. 41-42. 
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hinn síðarnefndi lést skömmu síðar.76 Þegar Sigurður „yngri“ tók við stjórn félagsins árið 1985 

lauk fyrsta kafla í sögu félagsins og sömuleiðis batt það enda á ríginn sem hafði myndast milli 

þeirra sem töldu sig vera annaðhvort starfsmenn Loftleiða eða Flugfélags Íslands.77Þrír menn, sem 

höfðu haft afgerandi áhrif á þróun atvinnuflugs á Íslandi, þeir Alfreð, Sigurður og Örn, höfðu hvatt 

og skilið eftir sig flugfélag sem starfar enn undir öðru nafni.78 

   

Niðurstöður 

Loftleiðir og stjórnendur fyrirtækisins höfðu frá stofnun þess alltaf þurft að berjast á móti vindi. 

Fyrirtækið fór inn á markað þar sem annað flugfélag, Flugfélag Íslands, réði ríkjum og með 

ríkisvaldið og virta kaupmenn sér að liði. Loftleiðir komust þó í gegnum erfiðleikana og nutu góðs 

af loftferðasamningnum við Bandaríkin sem og þeirri heppilegu stöðu að standa fyrir utan IATA. 

Sérstaða Loftleiða gaf þeim tækifæri til að teygja sig inn á evrópskan flugmarkað og komast þannig 

í samkeppni við Flugfélag Íslands í flugi til annarra Norðurlanda. En þegar félagið glataði þeirri 

sérstöðu að vera utan IATA, og þar af leiðandi að vera verðlægsta flugfélagið á ákveðnum 

flugleiðum, varð harðkeypt að standa á eigin fótum. Samkeppnin í Norðurlandafluginu var 

flugfélaginu svo mikil að stjórnendur félagsins neyddust til að taka hugmyndinni um sameiningu 

við Flugfélag Íslands alvarlega og verða við óskum ríkisvaldsins.   

Flugfélag Íslands var í betri stöðu en Loftleiðir þar sem ríkið var stór hluthafi félagsins 

og var því þörf fyrirtækisins fyrir sameiningu ekki eins mikil. Aftur á móti hafði Flugfélag Íslands 

verið rekið með tapi. Stjórnvöld höfðu áhyggjur af því að stjórnlaus samkeppni á milli flugfélaga 

landsins myndi leiða bæði félögin í þrot. Þau kröfðust þess þar af leiðandi að félögin kæmu sér 

saman um lausn og stjórnuðu viðræðum flugfélaganna þar til niðurstaðan varð sameining árið 1973. 

                                                   
76 Steinar J. Lúðvíksson, Fimmtíu flogin ár II, bls. 258. 
77 Jónína Michaelsdóttir, Dagur við ský, bls. 79–82, 
78 Jónína Michaelsdóttir, Dagur við ský, bls. 78–79. 
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Ósætti eftir sameininguna má helst rekja til hlutaskipti félaganna í Flugleiðum eftir að 

matsnefnd skilaði skýrslu sinni. Flugfélagsmenn höfðu enga ástæðu til að kvarta, en hluthafar 

Loftleiða voru mjög óánægðir með hlut sinn og drógu í efa réttmæti niðurstöðunnar. Færa má rök 

fyrir því að matsnefndin hafi haft of frjálsar hendur þegar kom að því að meta virði einstakra eigna. 

Loftleiðamenn töldu t.d. að nefndin hefði sleppt því að setja ýmis atriði inn í reikningsdæmið eins 

og t.d. viðskiptavild félagsins og eignir á borð við Hótel Loftleiðir sem hefði verið undirverðlagt.  

Einnig má setja spurningamerki við þátttöku einstakra manna í samningaviðræðunum.  

Agnar Koefed-Hansen var stofnandi Flugfélags Akureyrar árið 1937, seinna Flugfélag Íslands. 

Ekkert bendir til þess að hann hafi haft bein hagsmunatengsl við Flugfélag Íslands, en sem 

flugmálastjóri var hann oft fenginn til að vera með á fundum til að koma sinni skoðun fram. Þar 

dró hann stundum taum Flugfélagsins eins og hér hefur komið fram. Stjórnvöld leiddu oft 

samningafundina, en ríkið sjálft átti stóran hluta í Flugfélagi Íslands. Hagstæðari kjör fyrir 

Flugfélag Íslands hefði þar af leiðandi verið hagstæðara fyrir ríkið. Loftleiðir voru í raun 

fjárhagslega betur statt og sjálfstæðara fyrir samningaviðræðurnar, en staða félagsins var orðin svo 

þröng að það gat ekki beðið lengur með það að semja. Það átti því engan annan kost en að sætta 

sig við að fá matsnefnd til að meta virði félaganna. Loks styrkti það stöðu Flugfélags Íslands á 

kostnað Loftleiða að samningaviðræðurnar drógust á langinn, eins og Jón Sigurðsson benti á.   

Ekki er viðeigandi að tala um „sigurvegara“ eða „tapara“ þegar niðurstöður 

sameiningarinnar eru túlkaðar. Bæði félögin tóku ákvörðun um það að það væri betra að fórna hlut 

úr sjálfum sér heldur en að hverfa alfarið. Sameiningin gekk eftir þótt fæðing nýs félags hafi verið 

erfið. Vegna ósættis og hve langan tíma sameiningin skapaðist ástand sem einkenndist af biturleika 

milli stjórnenda og samningsaðila. Það skaðaði starfsandann innan Flugleiða og hafði hugsanlega 

áhrif á rekstrarafkomu félagsins næstu árin. Það tók mörg ár þangað til að starfsmenn Flugleiða 

hættu að kenna sig við Loftleiðir eða Flugfélag Íslands. Þótt fullyrða megi að Loftleiðir hefðu 
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komið verr út úr samningum fengu starfsmenn félagsins a.m.k. tækifæri til að berjast á nýjum 

vígstöðvum, þótt það væri undir öðru heiti, í stað þess að hverfa af sjónarsviðinu. 
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