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Ágrip 

Árið 1935 hófu íslensk stjórnvöld að kanna möguleika þess að reisa sementsverksmiðju 

á Íslandi. Um mikið atvinnumál var að ræða þar sem engin stóriðja var á landinu í þá 

daga. Fengnir voru erlendir sérfræðingar til að kanna aðstæður til sementsframleiðslu 

hérlendis og í ljós kom árið 1936 að ekki væri arðbært að hefja sementsframleiðslu á 

Íslandi. Íslendingar gáfust þó ekki upp á því að reisa sementsverksmiðju hérlendis og á 

meðan síðari heimsstyrjöldin stóð sem hæst rauk upp verð á sementi í heiminum. 

Forsendur höfðu þá breyst frá árinu 1936 og stjórnvöld fóru aftur að sýna málinu áhuga. 

 Segja má að sementsverksmiðjumálið, sem leiddi til þess að Sementsverksmiðju 

ríkisins var valinn staður á Akranesi árið 1949, hafi hafist fyrir alvöru árið 1946 með 

ráðningu Haralds Ásgeirssonar í Atvinnudeild Háskólans. Haraldi var falið það verkefni 

að rannsaka skilyrði til sementsgerðar hérlendis og að finna vænlega staðsetningu fyrir 

verksmiðjuna. Haraldur stjórnaði rannsóknum á málinu frá 1946-1948 og miðuðust allar 

hans rannsóknir að því að verksmiðjan skyldi reist á Vestfjörðum, þá var Önundarfjörður 

einkum í forgrunni. Leiddu rannsóknir hans til þess að á Alþingi var lagt fram frumvarp 

til laga um sementsverksmiðju á Önundarfirði haustið 1947. Ákvæðið um Önundarfjörð 

féll úr frumvarpinu við þriðju umræðu efri deildar þingsins á vormánuðum 1948. 

 Í upphafi árs 1949 var skipuð þriggja manna sementsverksmiðjunefnd af Bjarna 

Ásgeirssyni, atvinnumálaráðherra, sem ljúka átti við rannsóknir Haralds Ásgeirssonar og 

undirbúa byggingu sementsverksmiðju. Fljótlega eftir að sú nefnd tók til starfa var horfið 

frá hugmyndum Haralds um verksmiðju á Vestfjörðum og farið að miða að því að 

sementsverksmiðjan yrði reist á Akranesi. Fáeinum mánuðum síðar höfðu stjórnvöld 

tekið þá ákvörðun að sementsverksmiðjan yrði reist á Akranesi. 

 Eitthvað olli þessari snörpu stefnubreytingu og í þessari ritgerð verður skoðað 

hvað það var. Kannað verður hvort sementsverksmiðjumálið hafi verið unnið af 

fagmennsku eða hvort um var að ræða byggðapólitík. Til að reyna að svara því verða 

rannsóknir málsins skoðaðar, bæði frá innlendum og erlendum sérfræðingum. Eins verður 

reynt að komast að því hvort tengsl manna við umræddar staðsetningar hafi ráðið för í 

málinu.  
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Inngangur 
Ég óska þjóðinni í heild til heilla, að vera leyst úr aldagömlum álögum moldarkofanna, 

hafnleysu og vegleysu1 

Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands, mælti svo 14. júní 1958 í ávarpi sínu við vígslu 

Sementsverksmiðju ríkisins á Akranesi. Mun sú vígsla líklega vera stærsti atburður í 

atvinnusögu Akraness fram til þessa. Frá stofnun verksmiðjunnar og út 20. öldina 

störfuðu hundruð Akurnesinga í verksmiðjunni og í störfum sem tengdust henni. 

Sementsverksmiðja ríkisins var reist í miðbæ Akraness og varð að einhvers konar 

táknmynd bæjarins, órjúfanlegur hluti ímyndarinnar líkt og knattspyrnan, og 

sementsstrompurinn helsta kennileitið. 

 Í fyrstu var ekki ætlunin að reisa verksmiðju á Akranesi heldur á Vestfjörðum. Þá 

miðuðust nær allar rannsóknir að Patreksfirði og Önundarfirði, einkum Önundarfirði. 

Eftir rannsóknir á því hvar heppilegast væri að reisa verksmiðju á Íslandi á árunum 1946-

1947 var lagt fram frumvarp á Alþingi um byggingu sementsverksmiðju og hljóðaði 

fyrsta grein frumvarpsins svo „Ríkisstjórninni er heimilt að láta reisa við Önundarfjörð 

verksmiðju með fullkomnum vélum og öðrum nauðsynlegum útbúnaði til vinnslu 

sements.“2 Orðin „við Önundarfjörð“ voru þó felld út á síðustu stundu eða í þriðju 

umræðu í efri deild þingsins í mars 1948.3 Eftir að allt hafði miðað að því að reist yrði 

verksmiðja á Vestfjörðum frá 1946 var skipuð þriggja manna sementsverksmiðjunefnd í 

upphafi árs 1949. Málið tók þá snarpa beygju og skyndilega var farið að huga að 

sementsverksmiðju á Akranesi og aðeins örfáum mánuðum síðar höfðu stjórnvöld tekið 

þá ákvörðun að reisa verksmiðju á Akranesi. 

 Í ritgerðinni verður ljósi varpað á hvers vegna málið þróaðist á þessa leið. Spurt 

verður: var sementsverksmiðjumálið byggðapólitískt mál? Til að svara þessari spurningu 

verður reynt að kryfja sementsverksmiðjumálið til mergjar, þá einkum á árunum 1946-

1949. Byrjað verður á því að fara stuttlega yfir sögu „landnáms“ steinsteypunnar 

hérlendis og umræðu um innlenda sementsgerð til þess að skilja sögulegt baksvið 

umfjöllunarefnisins. Þá verða þær rannsóknir sem gerðar voru á innlendri sementsgerð á 

																																																								
1	Tíminn, 17. júní 1958, bls. 7.	
2	Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 226-229. Frumvarp til laga um 
sementsverksmiðju, þskj. 73.	
3	Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1008-1009. Frumvarp til laga um 
sementsverksmiðju (eftir 3. umræðu efri deildar), þskj. 581. 
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fjórða áratugnum og fyrri hluta þess fimmta skoðaðar til þess að hafa samanburð við þær 

rannsóknir sem gerðar voru þegar sementsverksmiðjumálið stóð sem hæst á árunum 

1946-1949. 

 Bakgrunnur þeirra sem stóðu að málinu verður skoðaður og athugað hvort einhver 

hagsmunatengsl hafi verið á milli staðsetninga og þeirra sem beittu sér fyrir ákveðnum 

staðsetningum. Athugað verður hvaða hvatar gætu legið að baki því að menn hafi viljað 

sementsverksmiðju á ákveðna staði. Í því samhengi verða tvær kenningar skoðaðar til 

þess að skýra það hvað menn gætu hafa verið að eltast við en þær eru; annars vegar 

„kenningin um miðsvæðið og jaðarinn“ (e. Centre-periphery theory) og hins vegar 

ráðsmannskenningin (e. Stewardship theory). Ráðsmannskenningin kemur til sögunnar 

þegar reynt verður að skýra hvaða hagsmuni þingmenn gætu hafa haft á málinu og með 

„kenningunni um miðsvæðið og jaðarinn“ verður reynt að varpa ljósi á hvaða þætti menn 

hafi horft til þegar þeir börðust fyrir að fá verksmiðjuna í sína heimabyggð. Til að varpa 

ljósi á það hvernig sementverksmiðjumálið var unnið verða störf Haralds Ásgeirssonar 

1946-1948, störf sementsverksmiðjunefndarinnar 1949 og mat erlendra sérfræðinga í 

forgrunni. Reynt verður að draga fram hvort málið hafi verið unnið faglega með 

almannahagsmuni í huga eða hvort hagsmunir þröngs hóps og ákveðinna byggðarlaga 

hafi vegið þyngra. 

 Lítið hefur verið ritað um tildrög Sementsverksmiðju ríkisins og staðsetningu 

hennar. Það hefur þó aðeins verið snert á því máli og ber þar helst að nefna bækurnar 

Steypa lögð og steinsmíði rís eftir Lýð Björnsson og Sementsiðnaður í 50 ár eftir Dr. 

Guðmund Guðmundsson en til þeirra beggja verður vitnað í þessari ritgerð. Þá er vert að 

nefna að Inga Svava Ingólfsdóttir skrifaði lokaritgerð í viðskiptafræði við Háskóla Íslands 

árið 1970 sem bar yfirskriftina Sementsverksmiðja á Íslandi og er þar aðeins komið inná 

staðsetninguna og verður einnig vísað til hennar í þessari ritgerð. Ritgerðin byggir þó að 

langmestu leyti á Skýrslu um störf sementsverksmiðjunefndar sem skrifuð var af 

nefndarmönnum sementsverksmiðjunefndarinnar sem skipuð var 1949: Jóni E. Vestdal, 

Jóhannesi Bjarnasyni og Haraldi Ásgeirssyni sem og skjölum úr landbúnaðarráðuneytinu 

merktum sementsverksmiðjunni. Þessar heimildir er að finna á Þjóðskjalasafni Íslands. 

Þau skjöl sem notuð voru úr landbúnaðarráðuneytinu í ritgerðina eru m.a.: greinargerðir 

Haralds Ásgeirssonar og yfirlit rannsókna hans, bréfaskriftir til 

atvinnumálaráðuneytisins, mat erlendra sérfræðinga o.fl. Þá verður einnig vitnað til 
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dagblaða og tímarita í ritgerðinni. Umræðan á alþingi verður könnuð, bæði í ræðustól og 

innan nefnda og verða því ræður þingmanna um sementsverksmiðjumálið skoðaðar auk 

þingskjala, nefndarálita, frumvarpa og breytingartillagna. 

 Ritgerðinni verður skipt niður í þrjá meginkafla: „Umræðan um innlenda 

sementsgerð fyrir 1946“, „Áætlun um sementsverksmiðju á Vestfjörðum“ og „Áætlun 

um sementsverksmiðju á Akranesi.“ Í fyrsta kaflanum er farið nokkuð hratt yfir sögu 

„landnáms“ sementsins hérlendis seint á 19. öld og snemma á 20. öld og verður svo farið 

í umræðuna sem átti sér stað á fjórða og fyrri hluta fimmta áratugarins um innlenda 

sementsgerð sem þá var orðin alvarleg og komin inná Alþingi. Þá verða rannsóknir sem 

framkvæmdar voru á þessum árum skoðaðar, bæði frá dönskum sérfræðingum og 

Jóhannesi Áskelssyni jarðfræðingi. Í öðrum kafla verður fjallað um rannsóknir Haralds 

Ásgeirssonar á staðsetningum fyrir sementsverksmiðju á árunum 1946-1948 auk álita 

erlendra sérfræðinga og þá umræðu sem átti sér stað á Alþingi vegna málsins. Í 

lokakaflanum verður svo fjallað um störf sementsverksmiðjunefndarinnar sem skipuð var 

í janúar 1949 og ferlið sem leiddi til þess að ákvörðun var tekin um að verksmiðjunni var 

valinn staður á Akranesi sama ár.   
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1. Umræðan um innlenda sementsgerð fyrir 1946 
Steinsteypan ryður sér til rúms 
Það er ekki langt síðan Íslendingar komu sér út úr torfbæjunum. Árið 1920 voru um 44% 

íbúðarhúsa á Íslandi torfbæir en áratugina þar á eftir fór þeim mjög fækkandi og árið 1950 

var hlutfallið komið niður í 3,5%.4 Á Íslandi var ekki mikið um góð byggingarefni fyrir 

híbýli. Gott timbur var af skornum skammti hérlendis svo grjót og torf voru nærtækustu 

efnin. Á síðari hluta 19. aldar fóru Íslendingar að kynnast nýju byggingarefni fyrir alvöru, 

sementinu. Á árunum 1876 til 1881 var byggt kalksteypuhús að Görðum á Akranesi en 

húsið stendur þar enn og tilheyrir nú byggðasafni sem þar er staðsett. Húsið var fyrsta 

steypuhúsið á Íslandi og með þeim fyrstu á Norðurlöndunum. Fyrsta steinsteypuhúsið var 

reist hérlendis árið 1895 í Sveinatungu í Norðurárdal í Borgarfirði en bæði húsin byggði 

Sigurður múrari Hansson.5 

 Frá aldamótum og þar til fyrri heimsstyrjöldin braust út jókst notkun steinsteypu 

hér á landi mjög. Ein aðalástæða þess var stofnun hlutafélagsins Mjölnis í lok árs 1903 

en félagið einbeitti sér að grjótmulningi. Aðalhvatamaður að stofnun félagsins var Knud 

Zimsen sem síðar varð borgarstjóri Reykjavíkur. Knud Zimsen hóf fljótlega að selja 

steypta steina í mótum en Zimsen taldi þá vöru auðseljanlega.6 Hann hafði mikla trú á 

sementi og sagði það vera töfraefni sem „hafði gerbreytt ýmsum kennisetningum 

mannvirkjafræðinnar.“7 Zimsen hefur þó eitthvað misreiknað markaðinn því salan gekk 

illa. Íslendingar höfðu nýlega kynnst byggingarefninu og voru margir enn tortryggnir á 

þessa nýju tækni og voru hlaðin hús talin köld. Zimsen taldi viðhorf almennings stafa af 

fordómum og þekkingarleysi. Til þess að sannfæra almenning um ágæti hlaðinna húsa 

byggði hann stórt hús við Lækjargötu sem kallað var Gimli, á því var einnig fyrsta 

steinsteypta þak landsins. Húsið var allt hlaðið úr steyptum steinum frá Mjölni enda 

tilgangurinn að svara gagnrýnisröddum. Gimli nægði þó ekki til að sannfæra almenning 

og hlutafélagið var lagt niður árið 1910.8 

 Umræðunni um steinsteypuna var þó hvergi nærri lokið, enn var rætt og ritað um 

hana í dagblöðum og tímaritum. Í Reykjavík voru þrjú vegleg steinsteypuhús reist á 

																																																								
4 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 87. 
5 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 60-66. 
6 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 70-71. 
7 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 73. 
8 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 71. 
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skömmum tíma; Safnahúsið við Hverfisgötu árið 1907, Heilsuhælið á Vífilsstöðum árið 

1910 og Þórshamar við Templarasund árið 1912. Þórshamar þótti hið glæsilegasta hús og 

til marks um að Íslendingar hefðu náð góðum tökum á hinni nýju tækni.9 

 

Bruninn mikli og steinsteypa 
Það var þungt yfir landsmönnum eftir hörmungar sem áttu sér stað aðfaranótt 

sunnudagsins 25. apríl 1915. Upp hafði komið eldur í Hótel Reykjavík og úr varð 

stórbruni í miðbæ Reykjavíkur þar sem tólf hús brunnu og tveir menn létu lífið. Eftir 

brunann lofuðu blöðin sem aldrei fyrr ágæti steinsteypunnar fram yfir timbrið sem var 

gert að blóraböggli eldsvoðans. „Enginn vafi er á því, að hér er að hefjast steinöld, hvað 

byggingar snertir. Flestir virðast vera á einu máli um það, að eini rétti mátinn í 

byggingum, sé sá, að steypa húsin og nota sem minst timbur í þau“ stóð á forsíðu Vísis.10 

Eftir miklar umræður í Reykjavík var fallist á það að banna timburhús að hluta til. Aðeins 

mætti byggja úr timbri ef húsið lægi ekki að öðrum húsum og væri að hámarki 75 

fermetrar, ekki tvílyft , 3,15 metrum frá lóðarmörkum og tveimur metrum frá götujaðri.11 

Þessar skorður höfðu, eins og gefur að skilja, töluverð áhrif á uppgang steinsteypunnar. Í 

stað timburhúsanna sem höfðu prýtt miðbæinn komu steinsteypt hús; Eimskipahúsið og 

hús Nathans og Olsen svo dæmi séu tekin. 

Innflutningur á sementi jókst hratt fyrstu áratugi 20. aldar. Árið 1905, þegar 

innflutningur á sementi var byrjaður að einhverju ráði, er talið að um 1.800 tonn af 

sementi hafi verið flutt inn til landsins. Árið 1930 var innflutningurinn kominn í 20 

þúsund tonn og var þá farið að huga að alvöru að kanna möguleika þess að hérlendis yrði 

framleiðsla á sementi.12 

 

Rannsóknir hefjast á innlendri sementsframleiðslu 
Eins og áður hefur komið fram er Ísland illa búið byggingarefnum, hérlendis er lítið um 

gott timbur og gott hráefni í múrsteina ekki að finna. Þá var horft til sementsins en það 

reyndist einnig erfitt að finna góða lausn á því hvernig best væri að framleiða það. Í 

																																																								
9 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíði rís, bls. 74-75. 
10 Vísir, 2. júní 1915, bls. 1. 
11 Ólöf Vignisdóttir, Hótel Reykjavík og bruninn mikli árið 1915: Þróun brunamála í Reykjavík í 
tenglsum við brunann mikla. BA-ritgerð í sagnfræði 2011, bls. 32. 
12 Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 15. 
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hefðbundinni sementsgerð eru aðalhráefnin annars vegar kalksteinn (kalsíumkarbónat) 

og hins vegar leir (kísilsambönd). Á Íslandi er hins vegar hvorki að finna krít né kalkstein 

og Íslendingar þurftu að leita annarra leiða til að sækja sér kalsíumkarbónat. Niðurstaðan 

var sú að nota skeljasand en hrein skel er allt að því hreint kalsíumkarbónat. Leirinn sem 

þyrfti að nota með kalsíumkarbónatinu yrði að hafa ákveðna eiginleika; að innihalda 

kísilsýru innan ákveðinna marka og einnig járn- og áloxíð. Slíkan leir er oftar en ekki 

auðvelt að finna erlendis en hérlendis er leirinn ekki nægilega kísilsýruríkur.13 

Hugur var kominn í marga hvað varðaði sementsframleiðslu á fyrri hluta 20. aldar 

og má rekja formlegt upphaf framleiðslunnar til sumarsins 1934 en þá hófust rannsóknir 

á vegum ríkisins á möguleika þess. Fyrstu rannsóknir voru efnarannsóknir á skeljasandi 

frá Sauðlauksdal við Patreksfjörð. Vitað var af skeljasandi þar og höfðu einhver sýni verið 

tekin þar ári áður líklega fyrir tilstilli þáverandi kaupfélagsstjóra á Patreksfirði, Ólafs 

Þórarinssonar, sem leit til möguleika þess að nýta sandinn.14 Um efnarannsóknina sáu 

bæði Efnarannsóknastofa ríkisins og Danmarks Geologiske Undersögelse. Niðurstöður 

beggja aðila voru sambærilegar; í Reykjavík var niðurstaðan sú að kalsíumkarbónatið í 

skeljasandinum reyndist vera 90% en Danirnir sögðu það vera 88%. Út frá þessum 

niðurstöðum var talið að fundinn væri nothæfur skeljasandur til sementsgerðar. 

Ríkisstjórnin hélt þegar áfram vinnunni og hafði samband við dönsk firmu til að kanna 

hvort hægt væri að búa til íslenskt sement. Búið var að finna nothæfan skeljasand en enn 

átti eftir að finna nothæfan leir í hið svokallaða Portland-sement (algengasta sement 

heims).15 Í athugunum Dananna fannst ekki leir sem var nægilega ríkur af kísilsýru til að 

hægt væri að nota hann einan með skeljasandinum. Var þá brugðið á það ráð að senda 

danska firmanu hverakísil frá Reykjanesi en með því að blanda honum saman við 

skeljasandinn og leirinn náði firmað að búa til „fyrsta flokks sement að öllu leyti úr 

íslenskum hráefnum.“16 

Haustið 1935 lögðu framsóknarmennirnir Bergur Jónsson þingmaður 

Barðstrendinga og Bjarni Ásgeirsson þingmaður Mýramanna fram þingsályktunartillögu 

eftir beiðni forsætisráðherra, Hermanns Jónassonar, um innlenda sementsgerð. Í 

																																																								
13Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 15. 
14 Alþingistíðindi 1935, 49. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1202. Þingsályktunartillaga um innlenda 
sementsgerð, þskj. 660 og Sigurður Jónasson, „Ósannindi í útvarpinu“, bls. 31. 
15 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
16 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 7-8 
og Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
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athugasemdum með tillögunni kom fram að fyrsta flokks sement hafi verið búið til af 

danska firmanu og til þess verið notaður skeljasandur frá Sauðlauksdal við Patreksfjörð, 

leir úr bökkunum við Elliðaár og kísilsýra af Reykjanesi. Í athugasemdunum sagði: 

„Vegna fjarlægðarinnar á milli þeirra staða, þar sem þau efni hafa fundizt, er hið íslenzka 

sement hefir verið brennt úr, er eigi unnt að segja ennþá, hvort sement verði framleitt hér 

á landi við nægilega lágu verði.“17 Enn átti eftir að rannsaka hvort nægilegt magn væri til 

af hráefnum til sementsgerðar hér við land, þá voru einkum efasemdir um kísilsýruna á 

Reykjanesi sem og hvort fjárhagslegur grundvöllur væri fyrir verksmiðjunni. „Ýmissa 

rannsókna er þörf í þessu efni, sem virðist nauðsyn á að halda áfram með þeim mesta 

hraða sem unnt er“18 sagði enn fremur í athugasemdunum en með tillögunni var lagt til 

að tíu þúsund krónum yrði varið úr ríkissjóði til rannsóknanna og undirbúnings um 

stofnun sementsverksmiðju. Tillagan var samþykkt á Alþingi og danskir sérfræðingar 

fengnir hingað til lands til þess sjá um rannsóknir. Sérfræðingarnir voru verkfræðingar 

og hétu N. Monberg og G. Aude. Þeir störfuðu báðir hjá danska firmanu F.L. Smidth & 

Co. A/S sem átti eftir að leika stórt hlutverk í sementsframleiðslu á Íslandi. Þeir Monberg 

og Aude fengu nokkra íslenska sérfræðinga sér til aðstoðar en þar ber helstan að nefna 

Jóhannes Áskelsson jarðfræðing sem ferðaðist með þeim um landið og átti einnig eftir að 

sinna rannsóknum á innlendri sementsgerð síðar.19 

 Ýmsir staðir á landinu voru rannsakaðir sumarið 1936 og voru niðurstöður 

athugana á skeljasandi þær að sandurinn í Sauðlauksdal við Patreksfjörð hentaði best til 

sementsgerðar eins og áður var talið. Þá þótti skeljasandur í Tálknafirði álitlegur kostur 

en magn hans þótti ekki nægjanlegt. Önnur sýni voru skoðuð á Suðvesturlandi t.d. frá 

Álftanesi á Mýrum en það kom „af ýmsum ástæðum ekki til mála“ að rannsaka það frekar. 

Samkvæmt útreikningum danska verkfræðingsins Aude gæti skeljasandurinn í 

Sauðlauksdal dugað í heila öld ef miðað væri við að afköst verksmiðjunnar yrði 25 þúsund 

tonn af sementi á ári.20 

 Rannsóknir á leir fyrir verksmiðjuna voru gerðar við Akranes, í Borgarfirði, 

Hvalfirði, Mosfellssveit, við Elliðaár og í Fossvoginum og þá voru einnig gerðar 

																																																								
17 Alþingistíðindi 1935, 49. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1202. Þingsályktunartillaga um innlenda 
sementsgerð, þskj. 660. 
18 Alþingistíðindi 1935, 49. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1202. Þingsályktunartillaga um innlenda 
sementsgerð, þskj. 660. 
19 Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 15-16. 
20 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
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rannsóknir á líparítsandi á ýmsum stöðum á Suðvesturlandi. Niðurstöður voru þær að 

enginn hagur þótti að taka leirinn annars staðar en við Elliðaárnar, aðallega fyrir ofan 

Suðurlandsbrautina. Átti leirinn, rétt eins og skeljasandurinn, að geta dugað í heila öld 

samkvæmt útreikningum.21 

 Í rannsóknum á kísilsýru kom í ljós að forðinn á Reykjanesi sem fyrst var litið til 

var heldur lítill og hefði aðeins dugað í um fimm ár.22 Hentugast þótti að sækja kísilsýru 

frá Ölfusi „á meðan það endist, en síðan hverahrúður frá Geysi.“23 Kísilsýra frá Ölfusi 

átti að duga í 17 ár og frá Geysi í 43 ár en flutningar á efninu til Reykjavíkur töldust 

auðveldir.24 

 Danska firmað taldi sig hafa fundið þau hráefni sem heppilegast væri að vinna 

íslenskt sement úr og var í kjölfarið vegið og metið hvar heppilegast væri að reisa 

verksmiðjuna. Kostir fylgdu því að reisa verksmiðjuna þar sem aðalhráefnið væri að 

finna; þ.e.a.s. Patreksfirði en annars staðar á Vestfjörðum þótti ekki vænlegt að reisa 

verksmiðjuna. Þó var komist að þeirri niðurstöðu að heppilegast væri að reisa 

verksmiðjuna í nágrenni Reykjavíkur. Í ljósi þess að auðvelt ætti að reynast að dæla 

skeljasandinum í Patreksfirði upp í skip þá yrði einfalt að ferja hann sjóveginn til 

Reykjavíkur. Þá þóttu nokkrir þættir vega þungt í því hvers vegna nágrenni Reykjavíkur 

þótti heppilegt. Ber þar fyrst að nefna að helsta markaðssvæði sementsins var í kringum 

Reykjavík og talið að allt að 40% sements á Íslandi væri notað í og við höfuðborgina. 

Ódýrari raforka, góðar samgöngur og nálægð við kísilsýruna og leirinn hafði einnig áhrif 

á niðurstöðuna. Voru tveir staðir sem einkum var horft til; Álftanes og Geldinganes. Af 

þessum tveimur stöðum þótti Geldinganes ákjósanlegri staðsetning fyrir 

sementsframleiðslu vegna þess að þar á að hafa verið auðveldara að nálgast vatn fyrir 

verksmiðjuna.25 

 Stofnkostnaður sementsverksmiðju á Geldinganesi var áætlaður 4,35 milljónir 

króna og framleiðslukostnaður 67,80 kr. hvert tonn ef miðað væri við fulla framleiðslu 

(25 þúsund tonn á ári) og 75,20 kr. hvert tonn ef framleiðslan væri 20 þúsund tonn. Var 

þetta verð öllu hærra en „útsöluverð var þá á sementi í Reykjavík.“26 Danska firmað 

																																																								
21 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4 og Nýja dagblaðið, 7. ágúst 1935, bls. 1 og 4. 
22 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
23 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 8 
24 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
25 Sigurður Jónasson, „Sementsgerð á Íslandi“, bls. 4. 
26 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 8 
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viðurkenndi þó í bréfi til atvinnumálaráðherra í janúar 1937 að sumt í áætluninni væri of 

hátt reiknað og hvert tonn þyrfti ekki að kosta meira en 62,50 kr. en ekki 67,80 kr. við 

fulla framleiðslu en það mun þó hafa verið um 30% hærra verð en fengist fyrir innflutt 

sement.27 Í ljósi þess að sýnt hafi verið fram á að óhagkvæmt væri fyrir Íslendinga að 

framleiða sitt eigið sement var tekin sú ákvörðun að leggja hugmyndir um innlenda 

sementsframleiðslu til hliðar, í bili að minnsta kosti. 

 

Heimsstyrjöldin breytir forsendum sementsgerðar 
Vonir um innlenda sementsframleiðslu voru langt því frá horfnar úr hugum Íslendinga 

þrátt fyrir niðurstöður danska firmans árið 1936. Í heiminum var að brjótast út 

mannskæðasta styrjöld mannkynssögunnar og í kjölfar hennar breyttust aðstæður 

hérlendis mikið á skömmum tíma. Þó lítið siðferði sé í því að tala um góða tíð í slíkum 

hörmungum sem geysuðu þá verður ekki hjá því litið að ef horft er til talna og línurita þá 

batnaði efnahagur landsins töluvert á þessum tímum. Með tilkomu Breta, og síðar 

Bandaríkjamanna, varð mikill uppgangur í byggingaframkvæmdum í landinu og umsvif 

jukust á fjölmörgum sviðum þjóðfélagsins.28 Á sama tíma og umsvif í byggingariðnaði 

jukust hérlendis þá reyndist dýrara að kaupa byggingarefni erlendis frá sökum stríðsins. 

Verðbólga og viðskiptaörðuleikar á styrjaldarárunum höfðu haft töluverð áhrif á verð á 

innfluttu sementi. Fyrir stríð, árið 1938, hafði meðalverð á tonni af sementi verið 41,60 

kr. en það fór hæst í 189,12 kr. árið 1941.29 Engin leið er að segja, og í raun algjör óþarfi, 

hvað hefði gerst í sementsverksmiðjumálinu ef ekki hefði verið fyrir heimsstyrjöldina en 

að öllum líkindum hefur hún hreyft meira við málinu en annars. 

Á Alþingi á vormánuðum 1942 lögðu Jón Pálmason, sjálfstæðismaður og 

þingmaður Austur-Húnvetninga, og Þorsteinn Þorsteinsson, sjálfstæðismaður og 

þingmaður Mýramanna, fram þingsályktunartillögu. Tillagan sneri að því að skora á 

ríkisstjórnina að reisa bæði sementsverksmiðju og áburðarverksmiðju. Í tillögunni kom 

fram að Jóni og Þorsteini þótti málefnið brýnt og ósk þeirra að „tafarlaust verði hafizt 

																																																								
27 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 8 og 
ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 12. 
28 Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls.16. 
29 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 12 og Alþingistíðindi 1942, 59. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 315-316. 
Þingsályktunartillaga um að láta reisa sements- og áburðarverksmiðju, þskj. 212. 
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handa um byggingu sementsverksmiðju og áburðarverksmiðju, ef rannsókn sú, sem 

framkvæmd hefur verið að tilhlutun ríkisstjórnarinnar, leiðir í ljós, að tiltækilegt sé að 

ráðast í þessar framkvæmdir.“ Höfðu þingmennirnir áhyggjur af að horfur væru á skorti 

á sementi „ef lengi helzt það stríð, er nú geisar.“ Töldu þeir að skipakostur færi „vafalaust 

minnkandi“ og að flutningsgjöld ættu eftir að „hækka til muna.“ Þeir Jón og Þorsteinn 

áttuðu sig á því að stofnkostnaðurinn gæti orðið mjög hár á þessum tímum en þeir sögðu 

einnig að það þyrfti að koma upp áburðar- og sementsverksmiðju „hið bráðasta“ áður en 

verðfall sökum stríðsins „á öllum sviðum skellur yfir.“30 

Eins og fram kemur í þingsályktunartillögu þeirra Jóns og Þorsteins höfðu verið í 

gangi frekari rannsóknir á innlendri sementsgerð árin á undan. Ákveðin stefnubreyting 

var að eiga sér stað í málinu þar sem menn fóru frekar að horfa á Vestfirði sem vænlegustu 

staðsetningu sementsverksmiðjunnar. Jóhannes Áskelsson, jarðfræðingur, sem aðstoðað 

hafði danska firmað F.L. Smidth & Co. í fyrri rannsóknum, dvaldi á Vestfjörðum sumarið 

1940 og sumarið ári síðar en hann var sendur til rannsókna af ríkisstjórninni í samráði við 

Rannsóknarráð ríkisins.31 Ástæður þess að ríkisstjórnin hóf rannsóknir voru drifnar af 

sömu hvötum og þingsályktunartillaga Jóns og Þorsteins ef marka má greinargerð sem 

gefin var út af atvinnumálaráðuneytinu árið 1946 en þar stendur að menn hafi „óttast, að 

ekki fengjust næg byggingarefni innflutt“ vegna stríðsins.32 Rannsóknir Jóhannesar á 

Vestfjörðum miðuðust einkum við svæðið milli Skorarhlíða og Aðalvíkur. Rannsóknirnar 

virðast hafa verið nokkuð almennar og í grein Jóhannesar sem hann birti í Lesbók 

Morgunblaðsins segir „að á slíkri skálmöld og umróts og þeirri, er nú geisar, geta efni, 

sem fánýt eru í dag, verið orðin mikilsvirði næstu daga.“ Því taldi Jóhannes mikilvægt að 

rannsaka ítarlega þau efni sem Vestfirðir hefðu upp á að bjóða og sagði hann engan vita 

„hvenær að því kemur, að eftir þeim verði spurt. Það getur jafnvel orðið fyr í dag en á 

morgun.“33 Eitt af aðalmarkmiðum rannsókna Jóhannesar var að reyna að finna öll efni 

fyrir innlenda sementsgerð á svipuðum slóðum svo hægt væri að finna hagkvæma lausn 

																																																								
30 Alþingistíðindi 1942, 59. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 315-316. Þingsályktunartillaga um að láta 
reisa sements- og áburðarverksmiðju, þskj. 212. 
31 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 9-10. 
32 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 1-2. 
33 Jóhannes Áskelsson, „Frá Vestfjörðum. Smáþættir úr jarðfræði“, bls. 337. 
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á framleiðslu sements „þar sem hægt væri að fá ódýrt rafmagn og auðvelt væri um 

samgöngur.“34 

Rannsóknir Jóhannesar voru nokkuð viðamiklar og kannaði hann kalksand á alls 

17 stöðum á Vestfjörðum. Mest var að finna af kalksandi á Rauðasandi og þeir sandflákar 

sem komu þar á eftir voru Sandoddur við Patreksfjörð og Holtssandur við Önundarfjörð. 

Jóhannes taldi Rauðasand ekki koma til greina fyrir sandnám í sementsframleiðslu sökum 

hafnleysis og því Sandoddur og Holtssandur þeir einu sem kæmu til greina á Vestfjörðum 

vegna þess að aðrir staðir höfðu of lítið magn af kalksandi. Taldi Jóhannes að sandurinn 

á þessum tveimur stöðum ætti að geta enst í um 30 ár ef miðað væri við 

sementsverksmiðju sem myndi framleiða 25 til 30 þúsund tonn af sementi á ári en gæti 

þó dugað lengur en hann gat ekki skorið úr um það með þeim tækjum sem hann hafði til 

umráða.35 

Samhliða rannsóknum sínum á kalksandinum athugaði Jóhannes nothæfan leir 

fyrir sementsframleiðslu á Vestfjörðum. Í grennd við Holtssand í Önundarfirði fannst leir 

sem reyndist, eins og annar leir á Íslandi, ekki nægilega kísilríkur og þyrfti því kísilsýru 

til íblöndunar en þó sagði Jóhannes leirinn „sízt lakari en leirinn hér í Reykjavík sem 

ráðgert var að nota 1936.“ Þá fann Jóhannes kísiljörð á svipuðum slóðum og taldist því 

nægilega mikið efni fyrir sementsframleiðslu að finna á einum stað.36 Sýnishorn af þeim 

hráefnum sem Jóhannes fann voru send til Bandaríkjanna í desember 1941 til rannsóknar 

og niðurstöður voru þær að gott sement kæmi úr hráefnunum.37 Þær niðurstöður 

rannsókna Jóhannesar, að á Vestfjörðum væri að finna öll hráefni í sementsgerð, hafa 

eflaust byggt upp vonir Vestfirðinga um að fá stóriðju til sín. 

Um það leyti sem niðurstöður rannsóknanna birtust almenningi, í janúar 1941, fór 

Haraldur Ásgeirsson, frá Sólbakka í Önundarfirði, út til Illinois í Bandaríkjunum í háskóla 

til þess að mennta sig í efnaverkfræði. Hann átti síðar eftir að hafa mikil áhrif á 

sementsverksmiðjumálið.38 

 

																																																								
34 Steinþór Sigurðsson, „Nokkrar rannsóknir á náttúru landsins“, bls. 87. 
35 Steinþór Sigurðsson, „Nokkrar rannsóknir á náttúru landsins“, bls. 91-92. 
36 Steinþór Sigurðsson, „Nokkrar rannsóknir á náttúru landsins“, bls. 92. 
37	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 10.	
38 Jón E. Vestdal, „Félagsmál“, bls. 16.  
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2. Áætlun um sementsverksmiðju á Vestfjörðum  
Hugsjónamenn úr Önundarfirði 
Þessvegna fer stundum svo, að þeir, sem af hlýleika til óðalsins, hjeraðsins eða landsins 

vilja meta hin verðmætustu efni, glepjast í útreikningum.39 

Hér á undan hefur verið rætt hvernig málin höfðu þróast í umræðunni um 

sementsverksmiðju hérlendis. Nú verða gerð ákveðin þáttaskil á viðfangsefninu sem 

miðast við árið 1946 og ferlið eftir það kallað sementsverksmiðjumálið. Það hafði 

vissulega verið alvara í umræðunni um innlenda sementsgerð fyrir 1946 en ferlið sem 

hófst það ár varð til þess að ákvörðun var tekin um uppbyggingu og staðsetningu 

verksmiðjunnar árið 1949.  

 Haraldur Ásgeirsson, ungi maðurinn frá Sólbakka við Önundarfjörð sem minnst 

hefur verið á, lauk námi sínu í efnaverkfræði við Háskólann í Illinois í Bandaríkjunum 

árið 1945. Fljótlega að námi loknu eða í ársbyrjun 1946 var Haraldur ráðinn til 

Atvinnudeildar Háskólans eftir að Nýbyggingarráð hafi óskað eftir þeirri ráðningu við 

atvinnumálaráðherra.40 Haraldur var ráðinn inn til þess að stunda jarðefnarannsóknir en 

honum var fyrst og fremst falið það verkefni að „rannsaka skilyrði til vinnslu á sementi 

hér á landi.“ Starf hans fólst í því að rannsaka jarðefni fyrir sementsvinnslu, kanna hvar 

heppilegast væri að staðsetja þá verksmiðju, „undirbúa verkfræðilega hið væntanlega 

fyrirtæki“ auk þess að áætla stofnkostnað og loksins að gera áætlanir um árlegan 

rekstrarkostnað og afkomu fyrirtækisins.41 

 Í tímaritið Dagskrá: tímarit um þjóðfélagsmál skrifaði Halldór Kristjánsson, 

sveitungi Haralds, grein árið 1947 um kosti þess að reisa sementsverksmiðju í 

Önundarfirði. Miklar tilfinningar er að finna í þeirri grein enda Halldór að skrifa um 

heimahagana, en þau orð sem Halldór hafði um Harald í greininni eru nokkuð áhugaverð. 

Halldór sagði að Haraldur hafi farið út í Háskólann í Illinois „í þeim ákveðna tilgangi að 

læra sementsiðnað“ og strax í næstu setningu ræðir Halldór um að föðurbræður Haralds 

hafi verið hugsjónamenn „sem höfðu háar hugmyndir um náttúruauðæfi Vestfjarða“ og 

hafi bæði viljað nýta jarðefni og koma á fót stórvirkjun í Dynjanda. „Þeir bræður báru 

ekki gæfu til að koma hugsjónum sínum í framkvæmd“ segir enn fremur í greininni en 

																																																								
39 Jóhannes Áskelsson, „Frá Vestfjörðum. Smáþættir úr jarðfræði“, bls. 337. 
40 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 11. 
41 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 11. 



	 16	

tekið er fram að hugsjónir þeirra hafi ekki farið „í gröfina með þeim. Og þeir skildu þannig 

við, að eftirkomendur höfðu á sumum sviðum annað og meira en reikular draumsjónir 

einar saman við að styðjast.“42 Við lestur slíkrar greinar sem fjallar í meginatriðum um 

jákvæða þætti sem sementsverksmiðjan hefði á Önundarfjörð er vert að staldra við og 

velta fyrir sér; hvaða maður var Haraldur Ásgeirsson, sem hafði ein mestu áhrif á 

framgang sementsverksmiðjumálsins? Hver var uppruni hans og af hvaða 

hugsjónamönnum kom hann sem Halldór minntist á í grein sinni? 

Það var vissulega rétt hjá Halldóri, Haraldur var kominn af hugsjónamönnum í 

Önundarfirði og það vissi hann vel. Svo virðist vera sem hann hafi verið hæfilega 

heillaður af hugsjón þeirra ef marka má bókina Torfaættarbók sem kom út árið 1991 þar 

sem fjallað er um niðjar ömmu hans og afa, Torfa Halldórssonar og Maríu Júlíönu 

Össurardóttur. Í bókinni er að finna grein eftir Harald Ásgeirsson sem ber yfirskriftina 

„Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“ en þar er fjallað um framkvæmdir 

og hugsjónir fjölskyldurnar og þá aðallega föðurbróður hans, Kristjáns Torfasonar. Meðal 

þess sem fjallað er um í greininni er; aðkoma fjölskyldunnar að hvalveiðistöð við 

Sólbakka í Önundarfirði, tilraunum Kristjáns til að búa til fóðurmjöl úr þurrkuðum þara í 

samstarfi við þýskt fyrirtæki og fleira.43 Í grein Haralds segir um Kristján að hugsjón hans 

hafi verið „að gera fæðingarstað sinn að miðstöð stóriðnaðar á Vestfjörðum, en þess háttar 

draumsýnir vöktu jafnan í hugum þeirra bræðra.“44 Við þennan hugsunarhátt hefur 

Haraldur alist upp og án þess að halda of miklu fram um mótunarár Haralds þá hefur hann 

vafalaust þekkt vel til áhuga Kristjáns á nýtingu jarðefna við Önundarfjörð. Kristján eyddi 

töluverðum fjármunum á árunum 1917-1919, m.a. í að fá til landsins danskan 

verkfræðing, í rannsóknir á Eyrarfjalli beint fyrir ofan Flateyri en þar taldi hann að finna 

járnstein sem hægt væri að vinna.45 Þetta hafði fjölskyldan svo sem ekki bara vitneskju 

um; á forsíðu Vesturlands 1. nóvember 1941 voru þessi mál rifjuð upp „Kristján sál. 

Torfason á Sólbakka í Önundarfirði var forgöngumaður um jarðfræðirannsóknir 

umhverfis Önundarfjörð“ og hugmyndir hans ræddar.46 Járnsteininn í Eyrarfjalli kannaði 

Jóhannes Áskelsson svo á ferðum sínum um Vestfirði árin 1940 og 1941.  

																																																								
42 Halldór Kristjánsson, „Vegur sjálfstæðrar þjóðar“, bls. 169-170. 
43 Haraldur Ásgeirsson, „Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“, bls. 85-91. 
44 Haraldur Ásgeirsson, „Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“, bls. 93. 
45 Haraldur Ásgeirsson, „Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“, bls. 102-103.  
46 Vesturland, 1. nóvember 1941, bls. 1. 
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Fjölskyldan hafði einnig lagt sitt af mörkum við að koma á virkjun vatnsfalla í 

grennd við Önundarfjörð.47 Má rekja þá sögu aftur til ársins 1913 en þá hafði Alþingi 

samþykkt erindi Páls Torfasonar, bróður Kristjáns, um einkaleyfi til 30 ára til að vinna 

salt og önnur verðmæti úr sjó. Í þessari ritgerð er ekki svigrúm til að fara ítarlega í það 

mál en í ritgerð Sigurðar Ragnarssonar sem birtist í Sögu 1977 segir Sigurður að margra 

spurninga megi spyrja varðandi það mál.48 Árið 1916 fékk Kristján Torfason svo fullt og 

ótakmarkað umboð til „að selja eða leigja vatnsafl allt og námaafurðir allar í landareign 

jarðarinnar Dynjanda í Arnarfirði.49 Höfðu bræðurnir hug á að nota vatnsréttindin í 

Dynjanda til þess að koma upp virkjun sem gæti knúið verksmiðju í byggðarlaginu, sama 

hvers eðlis hún væri en hugmyndir voru uppi um framleiðslu á köfnunarefnisáburði og 

áli. Málið gekk svo langt að fengnir voru verkfræðingar af Norðurlöndunum til að kanna 

og útfæra hugmyndir af vatnsvirkjun og leiddi sú athugun í ljós að hægt væri að búa til 

50 þúsund hestafla virkjun en fyrir utan Dynjanda hafði Kristján fjárfest í öllum 

vatnsréttindum í Mjólká, Hofsá og Svíná í Arnarfirði.50 Aldrei varð þó af framkvæmdum 

við þessa fyrirhuguðu virkjun né heldur við stóriðjuna en vafalaust var það rétt hjá 

Halldóri Kristjánssyni í grein hans árið 1947 að hugsjónir þeirra bræðra hafi ekki farið „í 

gröfina með þeim.“ 

 

Engin fyrirsjáanleg vatnsaflsvirkjun á Vestfjörðum 
Fljótlega eftir að Haraldur Ásgeirsson var ráðinn til starfi hjá Atvinnudeild Háskólans 

skilaði hann greinargerð til atvinnumálaráðuneytisins um innlenda sementsframleiðslu en 

hún var dagsett í apríl árið 1946.51 Greinargerðin var að megninu til gagnrýni hans á 

skýrslu danska firmans F.L. Smidth & Co. sem gerð var fyrir íslenskt stjórnvöld árið 

1936. Sagði Haraldur í greinargerðinni að það væri tímabært að skýrsla danska firmans 

yrði yfirfarin og „hafist verði handa um fullkomnar rannsóknir, og síðan, að þeim 

rannsóknum loknum, um framkvæmdir í þessu þjóðhagslega mikilsverða máli.“ Taldi 

																																																								
47 Haraldur Ásgeirsson, „Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“, bls. 102-103 og Sigurður 
Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform: Þættir úr sögu fossamálsins. Síðari hluti“ bls. 212-213. 
48 Sigurður Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform: Þættir úr sögu fossamálsins. Síðari hluti“ bls. 
208-211. 
49 Sigurður Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform: Þættir úr sögu fossamálsins. Síðari hluti“ bls. 
208. 
50 Haraldur Ásgeirsson, „Úr atvinnusögu Flateyrar: Torfi Halldórsson og synir“, bls. 103 og Sigurður 
Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform: Þættir úr sögu fossamálsins. Síðari hluti“ bls. 213. 
51 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 11. 
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Haraldur að danska firmað „hafi ekki búið yfir nægilegri þekkingu á íslenzkum 

jarðefnum, til þess að geta ákveðið þann stað, þar sem hagkvæmast væri að reka slíkan 

iðnað.“52 Í greinargerðinni færði Haraldur rök fyrir því að hagkvæmt væri að reisa 

sementsverksmiðju á Íslandi og sýndi hann með útreikningum að möguleiki væri á að 

framleiða hvert tonn af sementi hérlendis á 77,53 krónur en meðalmarkaðsverð á hvert 

tonn af innfluttu sementi á þeim tíma var u.þ.b. 160 kr.53 

 Í greinargerðinni setti Haraldur strax tóninn í þeirri stefnu sem hann ákvað að taka 

í málinu. Hann ætlaði sér að rannsaka málið með það fyrir augum að Vestfirðir væru 

vænlegasta staðsetningin fyrir sementsverksmiðju í ljósi þess að öll hráefni væri að finna 

á sama stað. Jóhannes Áskelsson hafði vissulega fundið öll hráefni til sementsgerðar við 

Önundarfjörð, þar sem leir yrði tekinn í grennd við Holtssand og kísill á svipuðum 

slóðum. Sá leir sem Jóhannes hafði fundið var þó ekki í neinu verulegu magni.54 Í 

greinargerð Haralds var skortur á leir á Vestfjörðum ekki áhyggjuefni því hann kynnti þar 

nýja leið sem fólst í því að nota basaltísku efnin í skeljasandinum í stað leirsins sem 

venjan var að nota. Með þessari aðferð myndi kísilþörfin í sementinu aukast úr 7% í 10% 

af þunga þess.55 

 Danska firmað taldi að hagkvæmast væri að reisa sementsverksmiðju á 

Geldinganesi við Elliðaárvog og það sem vó þungt í þeirri niðurstöðu var nálægð við 

helsta markaðssvæði sementsins. Haraldi og firmanu greindi á um þetta atriði; Haraldi 

þótti meiri skynsemi að reisa verksmiðjuna þar sem hráefnaflutningar yrðu lægri, þ.e.a.s. 

reisa verksmiðjuna þar sem hægt væri að nálgast hráefnin á sama staðnum. Hann sagði 

það liggja í augum uppi að með því væri hægt að koma „frekari sparnaðarráðstöfunum 

við.“56 Haraldur var þó mjög meðvitaður um að helstu sementsframkvæmdir landsins 

lágu mun nær höfuðborgarsvæðinu og í greinargerðinni bendir hann á að vegamál 

landsins standi þannig að fljótlega verði byrjað „að nota sement til vegalagninga[r].“ 

Hann benti þá á að stærsta fyrirhugaða verkefnið þar væri 56 km steinsteyptur vegur á 

																																																								
52 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 3. 
53 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 8 og 12. 
54 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 10. 
55 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 3 og 9. 
56 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 4-5. 



	 19	

Suðurlandsundirlendinu.57 Til þess að draga enn frekar úr nauðsyn þess að hafa 

verksmiðjuna sem næst helsta markaðssvæðinu setti hann fram hugmynd sem gæti 

lækkað útgjöldin sem fylgdu flutningi sementsins frá Önundarfirði. Hún fólst í því að 

útvegað yrði sérstakt skip, sem hann kallaði sekkjunarskip, sem væri útbúið 

sementsgeymslu og annaðhvort innpökkunarbúnaði eða gæti afhent sement í sérstaka 

innpökkunarstöð en með því taldi Haraldur að hægt væri að spara töluvert í sekkjunar- og 

umbúðakostnað. Í áætlun sem F.L. Smidth & Co. gerði í kjölfar heimsóknar Haralds til 

þess á haustmánuðum 1946 benti firmað á að þessi hugmynd Haralds þýddi að stofnfé 

þyrfti að aukast verulega til að koma henni í framkvæmd.58 

 Í útreikningum Haralds á ársframleiðslu sementsverksmiðju á Vestfjörðum 

reiknaðist honum til að rafmagnskostnaður á hvert tonn yrði fimm krónur. Rökstuðningur 

hans fyrir þessu verði var sá að samkvæmt rafmagnsstjóra mun „rafmagn vera 

framleiðanlegt á Vestfjörðum fyrir 0,04-0,05 Kwh.“59 Þar hljóp Haraldur á sig eins og 

kom fram í eftirskrift greinargerðarinnar og skrifaði hann þar að eftir að greinargerðin 

hafi verið samin hafi Rafmagnseftirlit ríkisins gefið út áætlun auk greinargerðar um 

virkjun Dynjandisár. Í þeirri áætlun kom fram að kostnaðurinn við virkjunina yrði langt 

um dýrari en Haraldur sagðist hafa vitneskju um og mætti því ætla að 

rafmagnskostnaðurinn við framleiðsluna yrði um sex sinnum hærri. Það þýddi að 

útreiknað verð á sementinu, sem hafði verið 77,53 kr. á tonn, myndi líklega hækka um 

10-15 kr.60 Hér skal tekið fram að erfitt er að bera saman kostnað við framleiðslu sements 

árið 1936 og 1946 í krónutölum sökum breyttra aðstæðna í efnahagsmálum. Það var ekki 

nóg með að kostnaðaráætlun Rafmagnseftirlits ríkisins hafði sýnt fram á að virkjun 

Dynjandisár væri mjög dýr heldur varð hún einnig til þess að ekki var „fyrirsjáanlegt, að 

stórt vatnsorkuver verði byggt á Vestfjörðum í náinni framtíð.“61 Ætla mætti að forsendur 

þess að reisa stóriðju á Vestfjörðum hefðu við þessar upplýsingar orðið veikari. Það er þó 

																																																								
57 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 12. 
58 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 15 
og ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 10. 
59 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 10. 
60 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 15. 
61 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Bréf frá Rafmagnseftirliti ríkisins til 
atvinnumálaráðuneytisins, „Viðv. sementsverksmiðju“, dagsett 29. janúar 1947. 
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ekki að sjá að aðalrannsakandinn, Haraldur Ásgeirsson, hafi látið einhvern bilbug á sér 

finna í sýn sinni á hagkvæmni Vestfjarða ef marka má næstu mánuði hans í starfi. 

 

Önundarfjörður talinn vænlegri kostur en Patreksfjörður 
Og Önundarfjörður verður stærsta iðnaðarhérað landsins með tíð og tíma.62 

Sumarið 1946 hóf Haraldur Ásgeirsson ásamt jarðfræðingnum Tómasi Tryggvasyni 

rannsóknir á hráefnum til sementsgerðar fyrir atvinnumálaráðuneytið og Atvinnudeild 

Háskólans. Tilgangur rannsókna þeirra var að „ganga úr skugga um, hvaða hráefni væru 

álitlegust“ og hvort nægilega mikið magn væri til af þeim og út frá því hvaða staðsetning 

væri heppilegust. Í október sama ár skiluðu þeir inn yfirliti af rannsóknum sínum um 

sumarið. Þar segir að þeir hafi ferðast „nokkuð um landið, einkanlega Vestfirði“ en í 

yfirlitinu er ekkert að finna um rannsóknir utan Vestfjarða.63 Vekur það helst athygli, í 

ljósi þess að þetta var fyrsta alvöru rannsókn á möguleika sementsgerðar hérlendis síðan 

1936, að í yfirlitinu var hvergi minnst á þann stað sem danska firmað, sem þá stjórnaði 

rannsókninni, taldi þann besta; Geldinganes. Engin gögn sem skoðuð voru við gerð 

þessarar ritgerðar bentu til annars en Geldinganes væri enn hagkvæmasti kosturinn á þeim 

tímapunkti þó mjög eðlilegt væri að líta til Vestfjarða miðað við þau hráefni sem fundist 

höfðu þar. Það verður því að teljast furðulegt að yfirlitið nái ekki út fyrir 

Vestfjarðakjálkann. 

 Í stað þess að byggja á rannsóknum F.L. Smidth & Co. horfðu þeir Haraldur og 

Tómas fremur til þeirra rannsókna sem Jóhannes Áskelsson hafði gert á Vestfjörðum í 

upphafi fimmta áratugarins. Í yfirlitinu eru fimm staðir á Vestfjörðum skoðaðir sem 

möguleg staðsetning sementsverksmiðjunnar: Vatnsfjörður, Patreksfjörður, 

Tálknafjörður, Arnarfjörður og Önundarfjörður. Allir koma þeir til greina samkvæmt 

yfirlitinu nema Arnarfjörður þar sem sandurinn þar var ekki talinn nógu hreinn og „aðrar 

aðstæður mjög erfiðar“ en um hina staðina sagði þó að þeir væru allir „vissum 

vandkvæðum bundnir.“64 Í yfirlitinu segir að sandurinn í Vatnsfirði „nálgist að vera 

nægilega hreinn“ og væri „dálítil hreinsun á sandinum nauðsynleg“ en sökum örðugri 

																																																								
62 Skutull, 11. september 1937, bls. 2. 
63 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 1. 
64 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 3-4. 
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innsiglinga á fjörðinn og fámennis byggðarlagsins töldu Tómas og Haraldur „frekari 

rannsóknir þarna óþarfar.“ Á Tálknafirði var talið að skilyrðin fyrir verksmiðjuna væru 

góð en sandurinn þar væri „mjög blandaður blágrýti“ það þyrfti því annaðhvort að blanda 

hann með sandi frá Patreksfirði eða hreinsa hann vel en efasemdir voru um að síðari 

hugmyndin gæti gengið.65 Rannsakendur horfðu því einkum til Önundarfjarðar og 

Patreksfjarðar sem vænlegra staða í yfirliti sínu. Eins og í rannsókninni árið 1936 kom í 

ljós að kalkríkasta sandinn var að finna í Patreksfirði en í hann þyrfti kísilrík steinefni 

sem ekki höfðu fundist við Patreksfjörð þrátt fyrir tilraunir með kísilgúr sem fannst í 

námunda við fjörðinn en hann mun ekki hafa verið arðbær í stóriðju. Var talið vænlegast 

að „flytja að kísilsýruríkar bergtegundir, svo sem líparítvikur eða erlendan kvars-sand“ 

til Patreksfjarðar. Helstu rökin fyrir því að Önundarfjörður væri vænlegri kostur en 

Patreksfjörður voru þau að „landrými er þarna mjög takmarkað, svo erfitt mun að velja 

verksmiðjunni stað, án þess að af hlytust óþægindi fyrir þorpið.“66 Skeljasandurinn í 

Önundarfirði var, ólíkt sandinum í Patreksfirði, ekki nægilega hreinn og þyrfti því 

annaðhvort að þvo hann eða blanda hann saman við hreinni og kalkríkari sand. Skilyrði 

til iðnaðar í Önundarfirði voru talin mjög góð og töldu þeir Haraldur og Tómas að líklega 

væri best að reisa verksmiðjuna þar. Tvær aðferðir kæmu þá til greina; önnur þeirra var 

að þvo sandinn í Önundarfirði með þar til gerðum tækjum svo hlutföll efna í sandinum 

yrðu rétt, og hin að blanda saman sandi úr Patreksfirði við sandinn í Önundarfirði. Fyrri 

aðferðin var talin betri lausn en rannsakendum var að öllu ókunnugt um kostnað við slíka 

hreinsunaraðferð en ljóst var að það þyrfti að kaupa tæki erlendis frá.67 

Niðurstaða yfirlitsins var því sú að vænlegustu kostirnir í stöðunni væru að bæta 

sandinn í Patreksfirði eða hreinsa sandinn í Önundarfirði. Þó var dregið meira úr 

möguleika þess að reist yrði verksmiðja á Patreksfirði, talið var að hægt væri að finna 

verksmiðjunni heppilegan stað á Patreksfirði en á sama tíma var talið að „sandnám og 

aðrir aðdrættir hráefna að verksmiðjunni [yrðu] mun örðugri en í Önundarfirði.“ Þá 

stendur í yfirlitinu að taldar séu „miklar líkur til þess, að hreinsun sandsins í Önundarfirði 

verði heppilegasta úrlausn þessa máls“ og í því skyni lögð áhersla á að „gerðar verði 

																																																								
65 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 3-5. 
66 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 4-5. 
67 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 6-9. 
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hreinsunartilraunir erlendis á Önundarfjarðarsandinum, áður en tekin verður endanleg 

ákvörðun um, hvar byggja skuli sementsverksmiðju á Íslandi.“68 

Það næsta sem gerðist í málinu var að atvinnumálaráðherra samþykkti þessa 

tillögu Haralds og Tómasar og fól Tómasi að rannsaka hreinsunarmöguleika í Svíþjóð 

næsta vetur en Haraldur var sendur í reisu til Ameríku og Danmerkur til að kynna sér 

betur sementsframleiðsluvélar, smíðar á þeim og rekstur sementsverksmiðja.69 

Á einum stað á Vestfjörðum hafði fundist nægilega hreinn skeljasandur, sem var 

aðalhráefni Portlands-sements, og var það í Patreksfirði. Í ljósi þess vekur það upp 

spurningu um það hvers vegna ekki var áhugi hjá rannsakendum að kanna kostnað þess 

að flytja kísilrík steinefni þangað og staðsetja verksmiðjuna þar til að hafa samanburð við 

hreinsunaraðferðina sem rannsakendur þekktu lítið til. 

 

Danir hækka áætlaðan framleiðslukostnað um 70% 
Skömmu eftir útgáfu yfirlitsins hélt Haraldur út til Danmerkur og leitaði til fyrirtækisins 

F.L. Smidth & Co. í lok október og byrjun nóvember 1946. Hann mætti með prufur af 

hráefnum frá Önundarfirði og niðurstöður rannsókna sinna um sumarið. Danska firmað 

gerði í kjölfar heimsóknar Haralds áætlun um sementsverksmiðju á Íslandi með 

framleiðslugetu upp á 40 þúsund tonn árlega og sendi til ríkisstjórnarinnar, en áætlunin 

var dagsett 21. nóvember 1946. Áætlunin var þrískipt; fyrsti hlutinn fjallaði um 

rannsóknir firmans á þeim hráefnum sem Haraldur kom með, annar hlutinn um þær 

rannsóknir sem Haraldur hafði gert og þriðji hlutinn var áætlun firmans á stofn- og 

framleiðslukostnaði sementsverksmiðju í Önundarfirði.70 

 Danska firmað komst fljótlega að þeirri niðurstöðu, eins og vitað var, að 

ómögulegt væri að nota kalksandinn úr Önundarfirði, eins og hann kom úr sjónum, sökum 

þess að hann var ekki nógu hreinn. Firmað sagði hins vegar að Haraldur Ásgeirsson hafi 

greint frá því að vegna „Transportforholdene i Island maatte forsöge i saa höj Grad som 

muligt at basere sig paa dette Sand.“71 72 Við það hóf fyrirtækið rannsóknir með að 

																																																								
68 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 8-9. 
69 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 13. 
70 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 1-2. 
71 Samgönguskilyrða á Íslandi þyrfti að reyna eins og unnt væri að staðsetja sig hjá þessum sandi. 
72 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 2. 
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aðskilja sandinn með fleytingu (flotation) þar sem 2/3 af nauðsynlegu sandmagni yrði 

hreinsað með þeim hætti en á móti yrði notaður 1/3 af óhreinsuðum sandi. Til þess að 

tryggja að sementið yrði nothæft þyrfti að bæta við sandinn kísilsandi og yrðu hlutföllin 

því á þessa leið; 45,8% óhreinsaður sandur, 47,7% hreinsaður sandur og 6,5% kísilsandur. 

Með þessum hráefnum og hlutföllum taldi firmað að vel væri hægt að framleiða gott 

Portland-sement. Í áætluninni segir jafnframt að Haraldur hafi útskýrt fyrir firmanu að 

fundist hafi kísill við Önundarfjörð en við nánari athugun hafi hann verið ónógur.73 

Mældist danska firmað því til þess að kísilsýran sem firmað hafði mælt með í skýrslu 

sinni frá 1936 yrði notuð, þ.e.a.s. frá Ölfusi og Geysi en betri kost taldi firmað að flytja 

inn 4 þúsund tonn af kvarssandi árlega.74 Vekur þetta nokkra eftirtekt í ljósi þess að í 

yfirliti sem Haraldur og Tómas höfðu nýlega gefið út var einn af úrslitaþáttum þess að 

Önundarfjörður þótti betri kostur en Patreksfjörður sá að ekki væri að finna kísil í 

námunda við Patreksfjörð og í því samhengi sagt að innflutningur á kvarsi vær talinn 

„miður æskilegur“.75 Það var þó engu logið í skýrslu Haralds og Tómasar, það hafði 

fundist kísill við Önundarfjörð en ekki við Patreksfjörð og líklegasta skýringin á því að 

ekki hafi verið minnst á kísilleysi við Önundarfjörð er sú að Haraldur og Tómas hafi búist 

við lægra hlutfalli af kísil eftir hreinsunaraðferðirnar eða að kísillinn við Önundarfjörð 

myndi nægja. En miðað við það, hver var þá munurinn á Patreksfirði og Önundarfirði? 

Staðirnir virtust nú standa að jöfnu fyrir utan það að sandinn í Patreksfirði þyrfti ekki að 

hreinsa og því eðlilegt að velta því upp hvort Patreksfjörður hafi ekki verið vænlegri 

kostur ef tekið er mið af því. Danska firmað sló þó þann varnagla að möguleiki væri á því 

að lækka kísilmagnið nokkuð en þó ekki til muna.76 Um vatnsorku var ritað í áætluninni 

og sagði þar að ekki væri hægt að knýja verksmiðjuna með vatnsafli þar sem nægilega 

öfluga virkjun væri ekki að finna við Önundarfjörð og þótti því eðlilegast að hún yrði 

knúin áfram á dísilorkustöð, sem eins og gefur að skilja var umtalsvert dýrara.77 

																																																								
73 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 3 og ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 
2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 14. 
74 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 3 og 7. 
75 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit yfir rannsóknir á sementshráefnum sumarið 
1946. Haraldur Ásgeirsson og Tómas Tryggvason, bls. 8. 
76 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 4. 
77 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 6. 
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 Eftir greinagóða áætlun danska firmans á alls kyns þáttum, að miklu leyti 

verkfræðilegum, birtust í lok áætlunarinnar útreikningar firmans á stofn- og 

framleiðslukostnaði, sem firmað greindi frá að væru ekki alveg fullkomnir því ekki lágu 

allar upplýsingar enn fyrir. Var stofnkostnaður áætlaður 14 milljónir króna en til 

samanburðar var hann 4,35 milljónir í áætlun firmans árið 1936. Verðlag hafði hækkað 

síðan þá en auk þess hafði stofnkostnaðurinn hækkað umtalsvert vegna þeirra nýju tækja 

sem höfðu bæst í áætlunina, sérstaklega hreinsunarbúnaðarins. Tekið skal fram að inni í 

þessari tölu var ekki sekkjunarskipið sem Haraldur hafði í hyggju að myndi annast 

pökkunarferlið að mestu. Í útreikningum danska firmans um framleiðslukostnað á hvert 

tonn af sementi var ekki samhljómur með þeirri áætlun sem Haraldur hafði gert í apríl 

sama ár, enda margt nýtt komið í ljós. Danska firmað hækkaði verð á nær öllum 

kostnaðarliðum og voru gjöld fyrir hvert tonn í áætlun danska firmans 130,50 kr. en 

Haraldur hafði áætlað 77,53 kr. á hvert tonn sem gerir um 70% hækkun. Sá liður sem 

hækkaði hvað mest var kísilhráefnið en eins og komið hefur verið inn á bjóst Haraldur 

við því að hægt væri að nota kísil í grennd við Önundarfjörð, en þar sem hann var ónógur 

þá horfði danska firmað til þess að flytja inn 4 þúsund tonn af kvarssandi ár hvert; þetta 

hafði í för með sér að sá kostnaðarliður hækkaði úr 1,5 kr. á hvert tonn í skýrslu Haralds 

í 10 kr. í áætlun danska firmans. Þá hækkaði rafmagnsverð úr 5 kr. á hvert tonn í 15 kr. 

hvert tonn sökum þess að nú var búist við dísilorkustöð. Einnig bættust við aukagjöld sem 

fylgdu hreinsunaraðferðum sem ekki var gert ráð fyrir í fyrri athugunum.78 

 

Ný hugmynd Haralds Ásgeirssonar að hreinsunarmöguleika 
Haraldur Ásgeirsson hóf, eftir áætlun danska firmans, að vinna fullnaðarrannsókn á því 

að koma upp sementsverksmiðju á Íslandi. Miðaðist hún eingöngu við Önundarfjörð, 

þrátt fyrir að rökin fyrir verksmiðju á Patreksfirði fremur en Önundarfirði hafi styrkst eftir 

áætlun danska firmans, svo ekki sé talað um Reykjavík, vegna raforkunnar. 

 Þær athuganir, tillögur og þeir útreikningar sem Haraldur skilaði til 

atvinnumálaráðuneytisins á vormánuðum 1947 voru gögn sem lögð voru fram á Alþingi 

með frumvarpinu um byggingu sementsverksmiðju á Íslandi haustið sama ár. Eftir þær 

athugasemdir danska firmans að vænlegast væri að flytja inn kvarssand til íblöndunar 

																																																								
78 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Afrit af skýrslu F.L. Smidth &Co. A/S. Skýrslan var 
send til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. nóvember 1946, bls. 11-14. 
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eftir hreinsun með fleytingu hefur Haraldur líklega áttað sig á því að þá yrði 

Patreksfjarðarsandurinn sennilega vænlegri kostur þar sem það eina sem þyrfti í hann 

væri kvarssandur, án kostnaðar við hreinsun. Í þessari nýju skýrslu var hann fljótur að 

afgreiða Patreksfjörð og sagði að það væri „óþarft að ræða hér [íblöndunaraðferðina], 

sökum þess að hreinefni þessarar blöndunar mun vart aðgengileg hér á landi“79 og því 

aðeins fjallað um hreinsunarmöguleika í skýrslunni. Taldi hann að hægt væri að hreinsa 

skeljasandinn, eins og sýnt hafði verið fram á í Danmörku, með þvotti (floatation) þá 

einkum froðu þvotti (froth floatation). Kostnaðurinn við slíkan þvott væri lítill en 

þvottinum myndi fylgja töluverður úrgangur. Haraldur var ekki sammála danska firmanu 

um hversu mikinn kísil þyrfti með þvottinum en hann taldi að það þyrfti 3% af þunga 

sementsins en danska firmað taldi þurfa 6,5% en það gæti þurft minna, þó ekki verulega. 

Haraldur sagði hvergi frá því hvaðan hann ætlaði að fá kísilinn, en mögulega taldi hann 

að ef aðeins þyrfti 3% af kísil myndi hráefnið á Vestfjörðum duga verksmiðjunni. Það 

verður að teljast fremur ótrúlegt að Haraldur hafi búist við rúmlega helmingi minna af 

kísil en danska firmað 80; gætu þessi 3% mögulega verið hentisemi? Haraldur taldi sig þó 

hafa fundið aðra hreinsunaraðferð sem hann taldi vænlegri en hún fólst í því „að nota sér 

eðliseiginleika magnetítsins og aðgreina basaltið frá sandinum með seglum.“ Gerðar 

höfðu verið tilraunir á þessari aðferð í Atvinnudeild Háskólans með góðum árangri en 

ekki var hægt að fullyrða um hvort mögulegt væri að nýta þessa aðferð í 

sementsverksmiðju þar sem hún hafði aðeins verið framkvæmd á rannsóknastofu. 

Haraldur var ánægður með þessa tillögu sína og sagði „Takist að hreinsa hráefnin þannig 

á auðveldan hátt má þegar fullyrða að fáar sementsverksmiðjur búi yfir betri hráefnum en 

sementsverksmiðja við Önundarfjörð. Stafar þetta einkum af því hve hráefnin eru 

auðfundin.“81 Taldi Haraldur sig hafa sýnt fram á að ljóst væri að hægt væri að framleiða 

fyrsta flokks Portland-sement úr óblönduðum sandi úr Önundarfirði. Þar sem allt væri 

fyrir hendi væri „fyllsta ástæða til að hefjast handa við byggingu sementsiðnaðar á 

þessum stað.“82 Þessi staðhæfing verður að teljast fremur óskynsöm þar sem hann hafði 

																																																								
79 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, 
hreinsunarmöguleikar á skeljasandi frá Önundarfirði [Ódagsett], bls. 1-2. 
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hreinsunarmöguleikar á skeljasandi frá Önundarfirði [Ódagsett], bls. 3. 
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hreinsunarmöguleikar á skeljasandi frá Önundarfirði [Ódagsett], bls. 3-4. 
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hreinsunarmöguleikar á skeljasandi frá Önundarfirði [Ódagsett], bls. 5. 



	 26	

sjálfur sagt í skýrslunni að ekki hefði enn verið sýnt fram á hvort að þessi nýja 

hreinsunaraðferð gæti gengið í sementsverksmiðjunni sjálfri. Þetta var beinlínis í mótsögn 

við það sem hann sagði einnig í skýrslunni um að rannsóknum væri ekki að fullu lokið 

og enn ætti bæði eftir að „gera landabréf af verksmiðjusvæðinu, og ganga frá vali á 

hreinsunaraðferð sem þarf við sandinn“ en hann taldi þessi atriði ekki hafa í för með sér 

„verulega breytingu á því skipulagi sem iðnaðinum hefur verið valin.“ Þá var því einnig 

enn ósvarað hvaðan kísillinn ætti að koma fyrir fleytingaraðferðina ef aðferðin með 

seglunum myndi ekki ganga.83 

 Í útreikningum Haralds á stofn- og framleiðslukostnaði verksmiðjunnar var gert 

ráð fyrir sementsverksmiðju með afköst upp á 75 þúsund tonn á ári. Haraldur var nokkuð 

sammála mati danska firmans á stofnkostnaði verksmiðjunnar en hann var talinn 15 

milljónir hjá Haraldi og hækkaði þar um milljón frá dönsku áætluninni og stafaði það af 

ört hækkandi verði á vélum.84 Um framleiðslukostnaðinn var Haraldur þó ekki sammála 

danska firmanu en hann taldi að gjöld fyrir hvert framleitt tonn af sementi yrði 120 kr. og 

því 10,5 kr. lægra heldur en hjá danska firmanu. Í útreikningum Haralds var ekki búist 

við neinum kísilsandi og virðist hann því hafa verið búinn að ákveða að nota ætti 

hreinsunaraðferðina með seglum þrátt fyrir að annað stæði í áætlun hans. Í útreikningum 

Haralds lækkaði rafmagnsverð einnig umtalsvert; úr 15 kr. í 8 kr. sem skýrist eingöngu á 

mismunandi verðlagningu rannsakenda á dísilolíu því báðir aðilar töldu þurfa 300 gr. af 

dísil í eitt tonn af sementi. Var tekið fram, eins og í dönsku áætluninni, að ekki væri um 

fullkomna útreikninga að ræða og sagði „Óljóst er enn að fullu hvaða skipulag muni helzt 

valið fyrir verksmiðjuna“ og að „Hreinsunaraðferð hefir ekki enn verið hægt að 

ákveða.“85 Í ljósi þess má kannski velta fyrir sér hvort ekki hefði verið skynsamlegt að 

gera einnig áætlun þar sem mið væri tekið af hreinsun með fleytingu í stað þess að aðskilja 

efni í sandinum með seglum. Í raun má segja að þessi framleiðsluáætlun sé nokkuð 

marklaus vegna þess að enn átti eftir að leysa stærsta vandamálið, sem var hvaða 

hreinsunaraðferð skyldi nota. 

																																																								
83 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, sement 
[Ódagsett], bls. 2. 
84 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, áætlun um 
kostnað við byggingu og rekstur sementsverksmiðju við Önundarfjörð [Ódagsett], bls. 1-2. 
85 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, áætlun um 
kostnað við byggingu og rekstur sementsverksmiðju við Önundarfjörð [Ódagsett], bls. 2-5. 
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 Framleiðslukostnaður á hvert tonn af sementi var 120 kr. í útreikningum Haralds 

en einnig þurfti að huga að flutningskostnaði þar sem helsta markaðssvæði sementsins 

hérlendis var í og við höfuðborgarsvæðið. Innflutningur á sementi hafði verið dýr og 

miðaði Haraldur við það verð sem hafði verið á sementi hérlendis fyrstu fjóra mánuði 

ársins 1947; var verðið að meðaltali 185,26 kr. tonnið en samkvæmt upplýsingum 

verðlagsstjóra var útsöluverðið 268,27 kr.86 Framleiðslu- og flutningskostnaður til 

Reykjavíkur þyrfti því að vera undir 185,26 kr. og mætti flutningskostnaður því vart vera 

hærri en 65 kr. og horfði Haraldur enn til þess að ódýrast væri að hafa til þess sérstakt 

sekkjunarskip með tækjum til sekkjunar ofan þilja. Hann taldi að skipið þyrfti að vera allt 

að 2 þúsund tonn og mætti búast við að skipið myndi kosta tvær og hálfa milljón króna 

en vert er að nefna það að slíkt skip var ekki í áætlun Haralds um stofnkostnað og ætti 

áætlun hans um stofnkostnað því með réttu að hækka úr 15 milljónum í 17 og hálfa 

milljón. Í áætlun Haralds á framleiðslukostnaði var hvergi minnst á flutninga en í 

greinargerð sinni um áætlun á kostnaði við dreifingu á sementinu telur hann að 

samanlagður kostnaður á flutningum og innpökkun með sekkjunarskipinu yrði 20 kr. á 

tonnið, en þar sem búist var við kostnaði við innpökkun í framleiðsluáætluninni þá myndi 

framleiðslukostnaðurinn hækka um 10,4 kr. eða úr 120 kr. í 130,4 kr. Haraldur miðaði 

þessa útreikninga við það að allt sementið yrði flutt af einum og sama aðilanum, annað 

hvort verksmiðjunni sjálfri eða samningsaðila hennar, ellegar myndi kostnaðurinn hækka, 

þó aldrei svo mikið að hann færi yfir 65 kr.87 

 Haraldur nýtti sér einnig þau rök í greinargerð sinni um orkuframleiðslu og 

orkumiðlun að dísilorkuverið gæti orðið gullkálfur fyrir Vestfirði. Hann sagði að eitt af 

markmiðum sementsframleiðslu hérlendis væri að vera „óháðust erlendum viðskiptum“ 

en þar sem vatnsorku væri ekki að dreifa á Vestfjörðum væri vænlegast að reisa við 

verksmiðjuna 1.900 kW dísilorkuver. Hann benti á að mörg þorp á Vestfjörðum byggju 

við mjög dýr dísilorkuver og því ekki fráleitt að „benda á það hér að ef sett væri upp 

sameiginlegt orkukerfi fyrir verksmiðjuna og nærliggjandi byggðarlög gæti verið um 

stórkostlega hagnýtingu orkunnar að ræða.“88 

																																																								
86 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, nokkrar 
athugasemdir [Ódagsett], bls. 1 
87 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, kostnaður 
við dreifingu sementsins [Ódagsett], bls. 1-2. 
88 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssoanr, 
orkuframleiðsla og orkumiðlun [Ódagsett], bls. 1-2. 
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Í þeim greinargerðum sem Haraldur skilaði til Alþingis í lok sumars 1947 kaus 

hann að gera Önundarfjörð að vænlegri staðsetningu en efni stóðu til. Hann lét 

Önundarfjörð líta betur út en Patreksfjörð með þeim rökum að hráefni til sementsgerðar 

væru öll við Önundarfjörð og gaf sér þá að hreinsunaraðferðin með seglum myndi ganga 

upp þrátt fyrir að hún væri lítt rannsökuð og algjörlega óljóst hvort möguleiki væri að 

nota þá aðferð í sementsverksmiðjunni sjálfri. Enn hélt hann samt í þann möguleika að 

hreinsunin á skeljasandinum yrði framkvæmd með fleytingu en minntist hvergi á það að 

danska firmað sem rannsakaði málið teldi að með slíkri aðferð þyrfti Önundarfjörður 

innfluttan kvarssand, þann sama og Haraldur beitti fyrir sér að væri ástæða þess að 

óskynsamlegt væri að byggja verksmiðjuna við Patreksfjörð. 

 

Málið lagt fyrir Alþingi 
Atvinnumálaráðherrann, Bjarni Ásgeirsson, lagði fram frumvarp til laga fyrir Alþingi 31. 

október 1947 um byggingu sementsverksmiðju á Íslandi. Frumvarpið var byggt á 

áætlunum og rannsóknum Haralds Ásgeirssonar og fylgdu mörg gögn frá Haraldi sem 

fylgiskjöl með frumvarpinu. Fyrsta grein frumvarpsins var þessi: „Ríkisstjórninni er 

heimilt að láta reisa við Önundarfjörð verksmiðju með fullkomnum vélum og öðrum 

nauðsynlegum útbúnaði til vinnslu sements. Vinnslugeta verksmiðjunnar skal miðast við 

75 þúsund smálesta afköst á 300 dögum.“89 Þegar frumvarpið var lagt fram var 

rannsóknum á sementsverksmiðjumálinu þó enn ekki lokið því í Ameríku voru í gangi 

rannsóknir á sýnishornum sem Haraldur hafði sent út til að kanna möguleika á „electro-

magnetiskum“ hreinsunaraðferðum. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu kom fram 

að árangur „þessara rannsókna er enn ókominn“ en einnig bent á að tilraunir Haralds á 

þessum aðferðum við Atvinnudeild Háskólans hafi gengið vel.90 Í ræðu sinni 4. nóvember 

sagði atvinnumálaráðherra að helsti kosturinn við Önundarfjörð væri sá að þar væri að 

finna öll helstu hráefni til sementsgerðar „þar sé að finna kísilefni og önnur efni, sem 

nauðsynleg eru til sementsgerðar.“91 Hvorki í greinargerðum eða athugasemdum með 

frumvarpinu né ræðu atvinnumálaráðherra er eitthvað að finna um niðurstöðu danska 

																																																								
89 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 226-229. Frumvarp til laga um 
sementsverksmiðju, þskj. 73. 
90 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 227-229. Frumvarp til laga um 
sementsverksmiðju, þskj. 73. 
91 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 396. 
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firmans um að kísillinn við Önundarfjörð væri ónógur fyrir verksmiðjuna og því ljóst að 

þeim upplýsingum var haldið leyndum, hver svo sem ástæðan fyrir því var. Þá var enn 

óljóst hvernig best væri að haga flutningum á sementi frá Önundarfirði og benti Bjarni 

Ásgeirsson réttilega á það í flutningsræðunni að „ekki er fyllilega ljóst í áætluninni, 

hvernig hentugast muni að koma fyrir flutningi á sementinu.“ Vissulega var bent á það í 

áætluninni að ódýrast væri að nýta sekkjunarskip í flutningana en „allmikinn kostnað 

hefði það í för með sér. Það skip yrði vitanlega dýrt“, sagði Bjarni.92 Fór ekki frekari 

umræða fram um málið á Alþingi að sinni og var frumvarpinu vísað til iðnaðarnefndar 

eftir fyrstu umræðu.93 

 Nú var málið komið í formlegt ferli löggjafans. Voru næstu mánuðir í 

sementsverksmiðjumálinu áhugaverðir og störf þingmanna og nefndarmanna Alþingis 

sem og ráðherra benda til að efasemdir hafi komið upp um rannsóknir og niðurstöður 

Haralds. 

 

Efasemdir ráðherra og nefndarmanna 
Iðnaðarnefnd Alþingis skilaði af sér nefndaráliti 9. febrúar 1948 ásamt fylgiskjali sem var 

svar Haralds Ásgeirssonar við fyrirspurn nefndarinnar, dagsett 28. nóvember 1947. 

Nefndin var sammála um að nauðsynlegt væri að ræða sementsverksmiðjumálið, og þar 

sem rannsóknir hefðu leitt í ljós að á landinu væru hráefni til sementsframleiðslu sem 

væri samkeppnishæft við erlent sement, væri eðlilegt að „ríkisstjórnin fái heimild til 

framkvæmda á þessu sviði.“94 

 Gylfi Þ. Gíslason, framsögumaður iðnaðarnefndarinnar í málinu, var sá fyrsti sem 

tjáði sig um málið í 2. umræðu neðri deildar þingsins. Í ræðu hans gætti efasemda um 

málið og það sem fyrir lá. Gylfi sagði þurfa að skera úr um tvennt í 

sementsverksmiðjumálinu; það fyrra væri tæknilegir möguleikar verksmiðjunnar og taldi 

hann nefndina „ekki haft skilyrði til þess að gera sér þess nákvæma grein, hvort teknísk 

skilyrði séu hér fyrir hendi til þessa“ en sagði þó að nefndin hefði sannfærst um að svo 

væri eftir samræður við einn sérfræðinga málsins. Það seinna var hvort íslensk 

sementsframleiðsla væri samkeppnisfær við innflutt sement og sagði hann að um það væri 

																																																								
92 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 396. 
93 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 400. 
94 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 651. Nefndarálit frá iðnaðarnefnd neðri 
deildar um frumvarp til laga um sementsverksmiðju, þskj. 339. 
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„erfitt að gera sér nákvæma grein.“95 Bjarni Ásgeirsson virtist einnig vilja fara sér hægt í 

málinu; hann taldi málið mikilsvert en „að segja megi, að ýmsa hluti þyrfti að athuga 

betur, áður en ráðizt er í framkvæmdir.“ Hann bjóst við að frumvarpið yrði að lögum á 

yfirstandi þingi og sagðist, sem atvinnumálaráðherra, ætla að kanna betur hvort ekki væri 

öruggur grundvöllur fyrir sementsverksmiðju í Önundarfirði.96 

 Allt annað hljóð var í fyrrum atvinnumálaráðherranum, Áka Jakobssyni, en í 

núverandi atvinnumálaráðherra og iðnaðarnefndinni. Áki lagði fram breytingartillögu 

fyrir frumvarpið þar sem hann vildi að ríkisstjórnin myndi hefjast strax handa við 

byggingu sementsverksmiðju við Önundarfjörð. Hann vildi fella út orðin „Ríkisstjórninni 

er heimilt að láta reisa“ í fyrstu grein frumvarpsins og í staðinn setja „Ríkisstjórnin skal 

láta reisa“. Þá vildi hann einnig setja nákvæmari tímaramma og setja í frumvarpið orðin 

„Skal ríkisstjórnin láta hefja byggingarframkvæmdir á árinu 1948 og hraða þeim sem 

mest.“97 Í svari Ingólfs Jónssonar, sem var einn af nefndarmönnum iðnaðarnefndar, til 

Áka komu enn betur í ljós efasemdir nefndarmanna en taldi Ingólfur að rétt væri að 

rannsaka málið betur með þeim orðum að með „nánari rannsókn gæti komið í ljós eitt og 

annað, sem betur færi með öðru fyrirkomulagi en nú er lagt til í [frumvarpinu]. Það gæti 

einnig komið í ljós, að heppilegra væri að byggja verksmiðjuna annars staðar en nú er 

lagt fram.“98 Nefndarmaður hafði þar með opinberað efasemdir sínar um staðsetninguna 

sem Haraldur Ásgeirsson taldi þá hentugustu. Í því sambandi benti Ingólfur á að honum 

þætti fráleitt að knýja verksmiðjuna áfram á olíu og velti fyrir sér hvort ekki væri hægt 

að komast hjá því í olíulausu landi og varpaði fram spurningunni: „Er ómögulegt að 

staðsetja verksmiðjuna þar, sem hagnýta mætti vatnsorkuna?“ Hann óskaði eftir því að 

ríkisstjórnin fengi tíma til að endurskoða málið.99 Í neðri deild þingsins lauk málinu eftir 

3. umræðu með þeim hætti að breytingartillaga Áka Jakobssonar var felld og fór 

frumvarpið eftir atkvæðagreiðslu til efri deildar þingsins án þess að fyrstu grein 

frumvarpsins væri breytt.100 

 

																																																								
95 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 400. 
96 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 402 
97 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 685. Breytingartillaga frá Áka 
Jakobssyni um frumvarp til laga um sementsverksmiðju, þskj. 366. 
98 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 409. 
99 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 409. 
100 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 443. 
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Staðsetning fyrirhugaðrar verksmiðju gagnrýnd á Alþingi: vísun til 

kenninga 
Í efri deild þingsins var einnig deilt um fyrstu grein frumvarpsins en þó á öðrum 

forsendum. Má segja að efri deild þingsins hafi staðið nokkuð klaufalega að málinu, sem 

erfitt er að meta hvort hafi verið vegna fljótfærni, enda stutt í þinglok, eða hreinlega vegna 

efasemda. Í fyrstu umræðu efri deildar, sem hófst 2. mars 1948, kvaddi enginn stjórnarliði 

sér hljóðs í ræðustól Alþingis né nokkur framsögumaður frumvarpsins. Gagnrýndi 

Hannibal Valdimarsson þessi vinnubrögð og þótti það „mjög óviðkunnanlegt“ að slíkt 

stórmál yrði tekið fyrir með enga ráðherra í salnum og „án þess að nokkurt orð sé sagt til 

skýringar þessu margra milljóna máli og mikla atvinnumáli.“101 

 Málið var rætt í iðnaðarnefnd milli fyrstu og annarrar umræðu og skilaði nefndin 

frá sér áliti 13. mars þess efnis að nefndin taldi að frumvarpið skyldi samþykkt. Nefndin 

hafði fundað þrisvar sinnum, þar af einu sinni með Haraldi Ásgeirssyni, en fram kemur í 

álitinu að einn nefndarmaður, Gísli Jónsson, hafi ekki getað tekið þátt í fundunum vegna 

starfa við fjárlög á sama tíma og því lá afstaða hans ekki fyrir.102 Engum duldist þó skoðun 

Gísla þegar málið var tekið til umræðu í annað sinn í efri deildinni. Gísli Jónsson 

gagnrýndi vinnubrögð starfsfélaga sinna í iðnaðarnefndinni og hélt þrumuræðu um málið 

þar sem hann talaði tæpitungulaust. Gagnrýndi hann bæði iðnaðarnefndina fyrir „stirfni“ 

að vilja ekki ræða þetta mál við sig og atvinnumálaráðherra fyrir áhugaleysi sitt á málinu, 

að hann hafi ekki „sagt um það eitt einasta orð, þetta stórmál.“ Þá gagnrýndi hann 

nefndina fyrir að ræða aðeins við Harald Ásgeirsson um málið þar sem hann gæti engan 

veginn „talizt trúanlegur í þessum efnum og þess utan tæplega heilbrigður sönsum, eftir 

framkomu hans að dæma.“ Verður þessi gagnrýni Gísla að teljast heldur ómakleg, þó 

gagnrýna mætti störf Haralds var hann ekki ærulaus maður. Eftir að hafa ausið úr skálum 

reiði sinnar sneri Gísli sér að málefnalegri gagnrýni á rannsóknir Haralds og frumvarpsins 

sem lá fyrir. Hann taldi það óvarlegt „á þessu stigi málsins að ákveða, að staðurinn skuli 

vera Önundarfjörður“ og vildi því hafa fyrstu grein frumvarpsins opna og fella út orðin 

„við Önundarfjörð.“ Honum þótti eðlilegt að hafa fyrstu greinina opna ef ske kynni að 

„heppilegra væri að reisa verksmiðjuna annars staðar.“ Þá vildi Gísli meina að möguleikar 

																																																								
101 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 433. 
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á verksmiðju í Vatnsfirði hafi lítt verið skoðaðir af Haraldi og benti á að líklegast væri að 

koma upp vatnsvirkjun fyrir verksmiðjuna þar og taldi Harald hafa farið „á miklu 

hundavaði“ yfir möguleika Vatnsfjarðar. Þá taldi hann mikla þversögn liggja í því að 

rannsakandi fullyrti að „undirbúningi varðandi Önundarfjörð sé engan veginn lokið“ en 

á sama tíma telji hann staðinn þann besta, „Mér finnst allt benda til þess að þetta þurfi að 

athuga nánar.“ Hann sagðist styðja frumvarpið en vildi aðeins að málið yrði skoðað betur 

og „fella úr ákvæðið um ákveðna staðsetningu verksmiðjunnar.“103 

 Gísli Jónsson var þingmaður Barðstrendinga sem og umsvifamikill athafnamaður 

á Bíldudal.104 Bjarni Ásgeirsson spurði því í ræðu hvort Gísli væri ekki „bundinn við 

Barðastrandarsýslu, og væri ekki eins hægt að véfengja álit hans eins og hinna 

mannanna?“105 

 En hverjir voru eiginlega hagsmunir Haralds Ásgeirssonar í málinu? Hér á undan 

hefur verið sýnt hvernig Haraldur lagði allan þunga rannsókna sinna, að því er virðist, á 

það markmið að verksmiðjan skyldi reist í héraði hans, Önundarfirði. En hann var hvorki 

atvinnurekandi á svæðinu né stjórnmálamaður, hvað rak hann áfram? Eins og áður hefur 

komið fram var Haraldur kominn af hugsjónamönnum sem börðust fyrir framförum í 

atvinnumálum í Önundarfirði, kominn af mönnum sem vildu virkja og stofna til iðnaðar. 

Þeir hafa gert sér grein fyrir mikilvægi atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Hvað var svona 

mikilvægt við að fá sementsverksmiðju til Önundarfjarðar? Grípum aðeins til kenningar 

sænska þjóðfélagsfræðingsins Gunnars Myrdal sem kallast „kenningin um miðsvæðið og 

jaðarinn“ (e. centre-periphery theory). Í grunninn fjallar kenningin um að með auknum 

atvinnumöguleikum á ákveðnu svæði eykst einnig framboð af vöru, fé og þekkingu auk 

þess að mannfjöldi á svæðinu eykst. Mikilvægast er að fá aukin mannfjölda á svæðið því 

það hefur þau snjóboltaáhrif að frekari tækifæri á svæðinu vaxa og dafna. Ef þetta 

ákveðna svæði getur hins vegar ekki útvegað íbúum sínum aukna og krefjandi 

atvinnumöguleika fer fólk að flytja af svæðinu til annarra svæða sem bjóða upp á 

blómstrandi atvinnulíf. Fólkið sem flytur í burtu er þá helst ungir, menntaðir og 

metnaðarfullir einstaklingar.106 Atvinnumöguleikar fyrir fólk í Önundarfirði voru ekki 

																																																								
103 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 446. 
104 Víða er hægt að lesa um Gísla m.a. á blaðsíðu 151 í Frjáls verslun 11. árgangi og einnig er hægt að 
lesa æviágrið hans á vefsíðu alþingis. 
105 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. B. Umræður: 449. 
106	Stefán Ólafsson, Búseta á Íslandi: Rannsókn á orsökum búferlaflutninga, bls. 5. 



	 33	

fjölbreyttir en með því að fá sementsverksmiðju í fjörðinn myndu ýmsir tæknimenntaðir 

einstaklingar sjá hag sinn í því að flytja til Önundarfjarðar. Eins og Haraldur Ásgeirsson 

sagði sjálfur í greinargerð sinni þar sem hann fjallaði um þann þjóðarhag sem 

sementsverksmiðjan myndi vera, telur hann að „3000 manns vinni að staðaldri að þessum 

iðnaði.“ Það þyrfti ekki álit hagfræðings til að sjá hvers konar lyftistöng slíkur iðnaður 

myndi hafa fyrir lítið samfélag eins og við Önundarfjörð og hvaða snjóboltaáhrif 

íbúafjölgunin gæti haft. Þá taldi Haraldur mikilvægt að atvinnuöryggi „allra þessara 

manna mun að miklu bætt í stríði, friði og hverskonar óáran, með því að hér sé framleitt 

sement.“107 Út frá þessum forsendum hefur Haraldur líklega viljað fá svo stóra 

verksmiðju til Önundarfjarðar, og halda þar með áfram vegferð föðurbræðra sinna. 

 Þessa kenningu Gunnars Myrdal má einnig yfirfæra á afstöðu Gísla Jónssonar en 

þó er önnur kenning sem fellur betur að hagsmunum hans í málinu en það er 

ráðsmannskenningin (e. Stewardship theory). Ef við skoðum vald Gísla þá var hann 

kosinn á þing af Barðstrendingum, því á meðan sementsverksmiðjumálið var í gangi 

voru enn einmenningskjördæmi (og tvímenningskjördæmi) á Íslandi. Umbjóðendur 

hans voru því Barðstrendingar og hann var fulltrúi þeirra. Að byggja lýðræðiskerfi á 

einmenningskjördæmum hefur sína galla, eins og önnur lýðræðiskerfi, og til að einfalda 

þann vanda verður hann útskýrður með ráðsmannskenningunni. Hún fjallar í grunninn 

um að samband er milli umbjóðanda og ráðsmanns (fulltrúa) og reyna báðir aðilar að 

vinna að hagsmunum hvors annars, þ.e.a.s. ráðsmaðurinn sér hag sinn í því að gera sem 

best fyrir umbjóðanda sinn og umbjóðandinn fyrir ráðsmanninn. Þannig hámarka báðir 

aðilar hagsmuni sína. Það verður að ríkja gagnkvæmt traust á milli ráðsmanns og 

umbjóðanda hans. Í því felst t.d. að umbjóðandinn verður að treysta því að 

ráðsmaðurinn vinni eins vel og hann geti fyrir sig.108 Í þessu tilfelli er ráðsmaðurinn 

Gísli og umbjóðandinn Barðstrendingar og voru Barðstrendingar því grunnforsenda 

þess að Gísli varð þingmaður. Hagsmunir Gísla í þessu tilfelli eru að halda sæti sínu 

sem þingmaður og til þess þurfti hann að vinna sem best fyrir Barðstrendinga. Og hver 

er þá gallinn við einmenningskjördæmi? Þingsæti Gísla veltur á þröngum hópi 

landsmanna og því meiri hvati fyrir hann að gera vel fyrir kjördæmi sitt en aðra 

																																																								
107	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 8 
og ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Haraldur Ásgeirsson, Greinargerð um innlenda 
sementsframleiðslu 1946, bls. 14.	
108 Davis, Schoorman og Donaldson, „Toward a Stewardship Theory of Management“, bls. 24-27.	
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landsmenn. Þó Gísli hafi ekki sagt það beinum orðum þá hefur hann líklega verið að 

freista þess að Patreksfjörður fengi meira vægi í umræðunni enda margt sem benti til 

ágæti Patreksfjarðar og einnig dró hann Vatnsfjörð fram sem vænlegan kost. 

 

Gísli Jónsson fær tillögu sína í gegn 
Haraldur Ásgeirsson var fljótur að svara gagnrýni Gísla Jónssonar og sendi bréf til 

atvinnumálaráðherra daginn eftir. Þar sagðist hann hafa rætt sementsverksmiðjumálið við 

Gísla vorið 1947 og útskýrt fyrir honum að sér þætti „óaðgengilegt að birta öll smáatriði 

rannsókna minna og útreikninga í fylgiskjali með þingfrumvarpi“ og einnig gert honum 

ljóst hvaða annmarkar væru á þeim stöðum sem hann mældi ekki með.109 Það má velta 

fyrir sér hvers vegna Haraldur lét ekki nákvæmari niðurstöður á rannsóknum sínum og 

Tómasar Tryggvasonar sumarið 1946 fylgja með frumvarpinu, bæði vegna þess að það 

gæfi betri mynd af stöðu mál og kæmi í veg fyrir tortryggni gagnvart rannsókninni. 

Yfirlitið sem Haraldur og Tómas gáfu út árið 1946 var bæði rýrt af upplýsingum og loðið 

og hefði líklega öllum verið fyrir bestu að fá nákvæmari upplýsingar um rannsóknir 

þeirra, og þá líka um aðra staði utan Vestfjarðakjálkans eins og áður hefur verið komið 

inn á. Í bréfinu útskýrði Haraldur einnig af hverju ekki var farið í nánari rannsóknir við 

Vatnsfjörð og sagði hann að ekki væri hjá því komist „að bæta hann upp með kísilríkum 

efnum.“110 Með þessu svari má velta fyrir sér hvort Vatnsfjörður væri ekki ákjósanlegur 

staður? Eins og staða málsins var á þessum tíma var ekki búið að sýna fram á að hægt 

væri að komast hjá íblöndun kísilríkra efna, hvorki í Önundarfirði eða Patreksfirði og þá 

voru einnig uppi hugmyndir um að mögulegt væri að nýta vatnsafl við verksmiðju í 

Vatnsfirði. Það má því segja að á þessum tímapunkti ættu Patreksfjörður, Vatnsfjörður 

og Önundarfjörður að standa nokkuð jöfnum fótum hvað varðaði mögulega 

sementsverksmiðju. Í bréfinu kemur jafnframt fram að gerðar höfðu verið tilraunir á 

elektromagnetiskri aðgreiningu hjá Dings Magnetic Separator Co. í Milwaukee í 

Bandaríkjunum og lofaði sú aðferð góðu.111 Það virðist því enn hafa verið óljóst hvort 

																																																								
109 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Bréf frá Haraldi Ásgeirssyni til atvinnumálaráðherra 
(Bjarna Ásgeirsson), dagsett 17. mars 1948. 
110 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Bréf frá Haraldi Ásgeirssyni til atvinnumálaráðherra 
(Bjarna Ásgeirsson), dagsett 17. mars 1948. 
111 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Bréf frá Haraldi Ásgeirssyni til atvinnumálaráðherra 
(Bjarna Ásgeirssonar), dagsett 17. mars 1948. 
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hægt væri að staðfesta að slíka aðgreiningu væri hægt að nota þegar síðasta umræða 

Alþingis um frumvarpið var senn að hefjast. 

 Páll Zóphóníasson, framsögumaður meirihluta iðnaðarnefndar, hóf þriðju 

umræðu efri deildar þingsins þann 18. mars 1948, eða tveimur dögum eftir aðra umræðu. 

Mark hafði verið tekið á sjónarmiðum Gísla Jónssonar í málinu og lagði iðnaðarnefndin 

fram breytingartillögur. Lagt var til að orðin „við Önundarfjörð“ skyldu felld úr 1. grein 

frumvarpsins.“112 

 Var sú tillaga samþykkt.113 Hafa eflaust margir verið orðnir vongóðir um að 

fljótlega yrði reist sementsverksmiðja á Íslandi, þá líklega í Önundarfirði. Ekki dró úr 

voninni að á þessum tíma var einnig að berast fé frá Bandaríkjunum, Marshallaðstoðin, 

sem menn horfðu til þess að nýta í verksmiðjuna.114 Það var þó ekki langt í næsta bakslag 

sementsverksmiðjumálsins. 

 

Enn stíga erlendir sérfræðingar á bremsuna 
Þrátt fyrir að alþingismenn hafi tekið missterkt til orða í umræðum um 

sementsverksmiðjumálið í ræðustól Alþingis voru það fleiri en færri sem töldu að þörf 

væri á frekari rannsóknum á málinu. Atvinnumálaráðherra, Bjarni Ásgeirsson, var einnig 

þeirrar skoðunar og taldi málið eigi „svo vel undirbúið, að hægt væri að hefjast handa um 

framkvæmdir“ eins og segir í athugasemdum við lagafrumvarp sem lagt var fyrir Alþingi 

árið 1949.115 Fljótlega eftir að frumvarpið um sementsverksmiðju hérlendis varð að 

lögum var brugðið á það ráð að fá til landsins erlendan sérfræðing í málinu. Stjórnvöld 

höfðu samband við breska firmað Parry & Elmquist Ltd. Consulting Engineers. Úr varð 

að enskur verkfræðingur, og eigandi firmans, Erik Elmquist kom til landsins 17. júlí 1948 

og dvaldi í tíu daga við rannsóknir.116 

 Rannsóknir Elmquist miðuðust að tveimur stöðum, Patreksfirði og Önundarfirði 

og skilaði hinn erlendi sérfræðingur skýrslu til atvinnumálaráðuneytisins 7. október 1948 

																																																								
112 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1008. Breytingartillaga frá 
iðnaðardeild efri deildar um frumvarp til laga um sementsverksmiðju, þskj. 580. 
113 Alþingistíðindi 1947-1948, 67. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 1008-1009. Frumvarp til laga um 
sementsverksmiðju (eftir 3. umræðu efri deildar), þskj. 581. 
114 Það fór þó svo að Marshallféð var ekki nýtt í sementsverksmiðjuna og var það vegna þess að aðrar 
framkvæmdir þóttu nauðsynlegri. Lesa má um það í bókinni Steypa lögð og steinsmíð rís, bls. 136-139. 
115 Alþingistíðindi 1949-1950, 69. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 29-31. Athugasemdir við lagafrumvarp 
um breytingu á lögum um sementsverksmiðjuna, þskj. 16. 
116 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 20. 
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undir heitinu „Report on the Possibilities of Erecting and Working a Portland Cement at 

Patreksfjordur and Onundarfjordur in Iceland etc.“117 Meðan Elmquist dvaldi á Íslandi 

var hann í sambandi við Harald Ásgeirsson sem sagðist hafa rætt við Elmquist um 

hreinsunarmöguleika á íslenska skeljasandinum. Haraldur sagði um fund þeirra að 

Elmquist hafi stutt þá skoðun hans að „magnetisk hreinsun á þessu efni mundi, ef 

framkvæmanleg væri í stórum stíl, verða bæði hentugasta og ódýrasta aðferðin til þess að 

nýta hráefnin“.118 Á þessu gerði Elmquist rannsóknir sem ullu töluverðum vonbrigðum 

en um árangur þeirra sagði hann að það væri tvísýnt hvort hagkvæmt væri að aðgreina 

mulið basalt í stórum stíl með þeirri segulaðferð sem Haraldur hafði lagt til og sagði 

firmað: „we regret to inform you that we so far have failed in solving this problem in 

practical way.“ 119 Lagði Elmquist því fremur til að notast yrði við fleytingu við hreinsun 

skeljasandsins og lagði til að farið yrði í frekari rannsóknir á því.120 Hefur þessi niðurstaða 

enska verkfræðingsins líklega verið áfall fyrir þá sem unnu að málinu því hún þýddi að 

óhjákvæmilegt væri fyrir sementsverksmiðju að nota kísilsand annars staðar frá og í því 

skyni taldi Elmquist að hagkvæmast væri að flytja inn kísilsand rétt eins og dönsku 

sérfræðingarnir höfðu talið. Elmquist áætlaði að bæði verksmiðja á Patreksfirði og 

Önundarfirði þyrfti 6500 tonn árlega af kísilsandi. Í greinargerð Haralds Ásgeirssonar 

sem fylgdi frumvarpinu haustið 1947 stóð: „Síðustu rannsóknir hafa leitt í ljós að hægt er 

að fá hér öll hráefni til þessarar framleiðslu á sama stað“ og var þar átt við 

Önundarfjörð.121 Þessi frumforsenda þess að reisa sementsverksmiðju í Önundarfirði 

fremur en annars staðar hafði nú verið hrakin endanlega. Það var þó ekki svo að skýrsla 

Elmquist hafi verið svo svört fyrir Önundarfjörð að hverfa skyldi frá öllum áformum um 

verksmiðju þar. Hann áætlaði að stofnkostnaðurinn yrði öllu hærri en áður hafði verið 

gert ráð fyrir; taldi að verksmiðja á Patreksfirði myndi kosta 18,96 milljónir en í 

Önundarfirði 19,86 milljónir en vert er að nefna að hann gerði ráð fyrir nokkuð minni 

verksmiðju en frumvarpið kvað á um en með sömu afkastagetu árlega; Haraldur áætlaði 

																																																								
117 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 20. 
118 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Athugasemdir við greinargerð Parry & Elmquist 
LTD frá Haraldi Ásgeirssyni til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 3. nóvember 1948, bls. 1. 
119 Í skýrslu um störf sementsverksmiðjunefndar er þessi setning þýdd á þennan hátt; Og oss þykir leitt að 
þurfa að tilkynna yður, að oss hefur fram til þessa mistekizt að finna úrlausn á þessu vandamáli. 
120 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 21-
22. 
121 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Yfirlit og athuganir Haralds Ásgeirssonar, 
greinargerð [Ódagsett], bls. 1.	



	 37	

að hægt væri að framleiða 75 þúsund tonn á 300 dögum en Elmquist á 336 dögum.122 

Búast hefði mátt við hækkun stofnkostnaðar þar sem áætlunin gerði ekki ráð fyrir 

innflutningstollum, lóðarkaupum og íbúðarhúsum sem töldust nauðsynlegar 

verksmiðjunni.123 Elmquist taldi að framleiðslukostnaður á hvert tonn í Önundarfirði væri 

örlítið hærri en Haraldur áætlaði eða 122,53 kr. eða um 2,5 kr. meiri. Framleiðslukostnað 

á Patreksfirði áætlaði Elmquist svo 125,17 kr. á tonn. Hans mat var að það yrði jafn dýrt 

að flytja sementið frá fjörðunum tveimur, 57 kr tonnið. svo að útgjöld á hvert tonn af 

sementi í Önundarfirði yrðu 179,53 kr. en 182,17 kr. á Patreksfirði. Meðalverð á sementi 

árið á undan samkvæmt skýrslu var 185,26 kr. þar sem tekið var meðaltal af fyrstu fjórum 

mánuðum ársins svo að niðurstaða sýndi að sementsverksmiðja á Vestfjörðum var arðbær 

en Elmquist treysti sér ekki að gera upp á milli þess hvort Patreksfjörður eða 

Önundarfjörður væri vænlegri kostur. Í skýrslu sinni hafði Elmquist einnig orð á því að 

með tíð og tíma myndi líklega borga sig að kaupa eða leigja skip til þess að flytja sementið 

til aðalmarkaðssvæðisins, í takt við hugmyndir Haralds um svokallað sekkjunarskip. 

Einnig taldi hann skynsamlegt að skoða möguleika þess að leigja eða kaupa skip sem 

myndi sjá um innflutning á kísilsandinum.124 

 Eftir að skýrsla Elmquist barst atvinnumálaráðuneytinu í október 1948 óskaði 

ráðuneytið eftir athugasemdum frá Haraldi Ásgeirssyni og sendi hann þær frá sér 3. 

nóvember. Haraldur andmælti skýrslu Elmquist fremur lítið en hélt þó enn í þá von að 

ekki þyrfti að flytja kísilsýru til landsins með þeim rökum að „jarðfræði landsins [væri] 

enn svo óþekkt, að ekki er vitað nema þetta efni finnist einhvers staðar á aðgengilegum 

stað, og yrði það þá notað til blöndunar“ og vísaði til þess að nýlega hafði fundist kísilsýra 

í Loðmundarfirði. Hann taldi Önundarfjörð enn vænlegasta kostinn og þótti næsta 

rökrétta skref „að leita að aðgengilegri hreinsun fyrir önfirzka sandinn“ og leita til 

Bandaríkjanna til að fá úr því skorið.125 

 „Þessi skýrsla Elmquists kom mönnum mjög á óvart, og mun mörgum hafa þótt 

illa horfa um málið“126 sagði í skýrslu um störf sementsverksmiðjunefndar sem Haraldur 

																																																								
122	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 23. 
123 Alþingistíðindi 1949-1950, 69. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 29-31. Athugasemdir við lagafrumvarp 
um breytingu á lögum um sementsverksmiðjuna, þskj. 16. 
124 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 23-
24.	
125 ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/272. örk 2. Athugasemdir við greinargerð Parry & Elmquist 
LTD frá Haraldi Ásgeirssyni til atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 3. nóvember 1948, bls. 1-3. 
126 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 24. 
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Ásgeirsson, Jón E. Vestdal og Jóhannes Bjarnason voru skráðir fyrir.127 Engin stjórn var 

skipuð fyrir sementsverksmiðjuna eins og lög kváðu á um128 heldur skipaði 

atvinnumálaráðherra nefnd 19. janúar 1949 sem falið var að „ljúka rannsóknum og 

undirbúningi að byggingu sementsverksmiðju hér á landi í samráði við ráðuneytið.“129 

Málið var í þann mund að taka miklum breytingum og hægt og bítandi var Haraldi 

Ásgeirssyni ýtt út úr málinu. 

 

3. Áætlun um sementsverksmiðju á Akranesi 
Sementsverksmiðjunefndin tekur til starfa 
Nefndin sem tók til starfa 19. janúar 1949 var einfaldlega kölluð 

sementsverksmiðjunefndin og var Jón E. Vestdal, efnaverkfræðingur, gerður að formanni 

hennar þrátt fyrir að Haraldur Ásgeirsson sem einnig fékk sæti í nefndinni þekkti málið 

töluvert betur. Þriðji maðurinn í nefndinni var Jóhannes Bjarnason, vélaverkfræðingur, 

og sonur Bjarna Ásgeirssonar atvinnumálaráðherra.130 Þar sem Bjarni Ásgeirsson skipaði 

nefndina kölluðu tengslin eðlilega á gagnrýni; Sigurður Guðmundsson annar ritstjóra 

Þjóðviljans fór þessum orðum um Jóhannes „„verkfræðingsins“ með bandaríska 

pungaprófið, sem af tilviljun er sonur Kaldaðarnessráðherrans.“131 132 

 Nefndin hélt fyrst um sinn áfram að feta þann veg sem Haraldur hafði lagt 

grunninn að með rannsóknum sínum og var fyrsta verk nefndarinnar að skrifa mörgum 

firmum í Bandaríkjunum sem framleiddu hreinsunarbúnað sem notaðist við magnetiska 

aðgreiningu. Nefndin fékk jákvæð viðbrögð frá Bandaríkjunum og buðust alls sex firmu 

til að aðstoða nefndina við rannsóknir. Þessum firmum voru send sýnishorn af skeljasandi 

og basalti úr Önundarfirði. Þegar sementsverksmiðjunefndin lauk störfum sumarið 1949 

hafði henni borist svar frá tveimur firmum og voru þau bæði neikvæð; þau töldu „ýmis 

																																																								
127 Á skrifum nefndarinnar bendir allt til þess að Jón E. Vestdal formaður nefndarinnar hafi haldið á 
pennanum. Sambærileg ummæli og þessi má finna í erindi sem hann hélt fyrir Verkfræðingafélag Íslands 
og lesa má í tímariti félagsins frá árinu 1949, 34. árg, 5. tbl., bls. 72. 
128 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 24. 
129 Alþingistíðindi 1949-1950, 69. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 29-31. Athugasemdir við lagafrumvarp 
um breytingu á lögum um sementsverksmiðjuna, þskj. 16. 
130 Alþingistíðindi 1949-1950, 69. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 29-31. Athugasemdir við lagafrumvarp 
um breytingu á lögum um sementsverksmiðjuna, þskj. 16. 
131 Sigurður Guðmundsson, „Ölmusubetl og auðvaldsþjónusta“, bls. 5. 
132 Niðrandi heiti sem vísar til hneykslismáls sem Framsóknarflokkurinn var bendlaður við á þessum tíma	
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vandkvæði á því, að slík hreinsun sem þessi mætti takast“ og hættu bæði afskiptum að 

málinu.133 Um miðjan febrúar 1949 kom verkfræðingur, P.A. Knudsen, danska firmans 

F.L. Smidth & Co. til lands til að kynna sér gang mála í sementsverksmiðjumálinu, hann 

fundaði bæði með nefndinni og atvinnumálaráðherra. Hann bauð stjórnvöldum að firmað 

myndi enn einu sinni taka málið á sitt borð og kanna möguleika á hreinsunaraðferðum 

auk þess að gera stofnkostnaðaráætlun fyrir sementsverksmiðju í Önundarfirði, á 

Patreksfirði og í Geldinganesi við Reykjavík sem myndi nýta sand frá Patreksfirði; 

stjórnvöld samþykktu það tilboð. Rannsóknir danska firmans skiluðu þó ekki tilsettum 

árangri og í bréfi sem sementsverksmiðjunefndinni barst í mars sagði danska firmað að 

enn hafi ekki verið fundin leið til hreinsunar á sandinum en hélt rannsóknum þó áfram.134 

 

Akranes kemur til sögunnar 
Sementsverksmiðjunefndin hafði ekki starfað lengi þegar upp kom ágreiningur innan 

nefndarinnar sem ágerðist þegar á leið. Upphaf ágreiningsins má rekja til þess að fljótlega 

eftir skipun nefndarinnar fór hún að ræða verksvið sitt. Þeir Jón Vestdal og Jóhannes 

hölluðust að „alhliða endurskoðun á því, sem hingað til hefði verið gert til að undirbúa 

sementsverksmiðju hér á landi“ og þar með talið staðsetninguna. Haraldur Ásgeirsson 

vildi hins vegar ekki fara í mjög víðtæka rannsókn en samþykkti að samanburðarrannsókn 

yrði gerð á verksmiðju í Önundarfirði og Patreksfirði annars vegar og hins vegar 

verksmiðju í Geldinganesi sem myndi nýta sand frá Patreksfirði, þá var Haraldur einnig 

tilbúinn að skoða möguleika fyrir verksmiðju í Vatnsfirði. Haraldur vildi takmarka 

rannsóknina við þessa fjóra staði; Reykjavík, Patreksfjörð, Vatnsfjörð og Önundarfjörð. 

Jón Vestdal ákvað að leysa úr þessum ágreiningi með því að fara á fund 

atvinnumálaráðherra 2. mars og láta hann úrskurða um hvert verksvið nefndarinnar ætti 

að vera. Fór svo að ráðherrann féllst á álit Jóns og Jóhannesar um að ekki ætti að takmarka 

rannsóknir við staðina fjóra.135 Segja má að Haraldur hafi verið kominn í slæma stöðu þar 

sem formaður nefndarinnar og sonur ráðherrans mynduðu meirihluta gegn honum. 

																																																								
133	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 25-
26. 
134 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 27-
28.	
135	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 30-
31. 
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Líklega hefur verið erfitt að ná sínu fram í málinu þegar oddaatkvæði nefndarinnar féll í 

skaut sonar ráðherra. 

 Um leið og nefndarmenn fóru að ræða um það að víkka út verksvið nefndarinnar 

fóru þeir að velta því fyrir sér hvaða aðrir staðir en Vestfirðir gætu verið þess verðugir að 

skoða betur. Í byrjun febrúar kallaði nefndin á fund sinn jarðfræðingana Jóhannes 

Áskelsson og Tómas Tryggvason sem báðir höfðu komið að rannsóknum á hráefni til 

innlendrar sementsgerðar. Voru þeir spurðir hvar á landinu finna mætti skeljasand utan 

Vestfjarða. Jóhannes Áskelsson sagðist aðeins vita um skeljasand við Búðir á 

Snæfellsnesi og Tómas og Haraldur staðfestu að fundist hefði skeljasandur í 

rannsóknarferð þeirra árið 1947, nálægt þeim stað sem Jóhannes nefndi en allir töldu þeir 

sandinn ónógan fyrir verksmiðjuna. Þá höfðu Haraldur og Tómas kannað svæðið við 

Breiðuvík en sögðu þann sand auðsjáanlega skorta skel; Haraldur hafði einnig fundið 

skeljasand við Reykjanesskaga en talið hann ónógan og ekki rannsakað hann frekar.136 

Það voru því vísbendingar um skeljasand, utan Vestfjarða, á milli Snæfellsness og 

Reykjaness. 

 Eftir fund Jóns Vestdals með ráðherra 2. mars var ljóst að nefndinni var frjálst að 

kanna aðra möguleika á staðsetningu sementsverksmiðjunnar. Daginn eftir fund sinn við 

ráðherra kallaði Jón nefndina saman og tjáði þeim niðurstöður hans, næsta skref 

nefndarinnar var því að ákveða hvaða möguleikar skyldu skoðaðir. Það virðist þó ekki 

hafa farið nein umræða um slíkt á fundinum þar sem næsta skref virðist þegar hafa verið 

þegar ákveðið. Á fundi sementsverksmiðjunefndarinnar sat nefnilega annar maður, 

Sigurður Símonarson, múrarameistari og formaður iðnaðarmálanefndar Akraness (verður 

hér eftir kölluð Akranesnefndin). Velta má fyrir sér hvers vegna maður sem var algjörlega 

ótengdur sementsverksmiðjunefndinni hafi setið nefndarfund. Ekkert í opinberum 

gögnum bendir til þess að hann hafi verið boðaður sérstaklega og ekkert benti til þess að 

kanna ætti möguleika á sementsverksmiðju á Akranesi. Sigurður afhenti nefndarmönnum 

skýrslu sem Akranesnefndin hafði gert um möguleika þess að reisa sementsverksmiðju í 

bæjarfélaginu og sat fyrir svörum nefndarmanna. Ein spurningin sem Sigurður fékk var 

hvort honum væri kunnugt um skeljasand við Akranes eða nágrenni; „Kvað hann nú vera 

lítið um skeljasand á Akranesi, en sér væri hins vegar kunnugt um, að sóttur hefði verið 

																																																								
136 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 30-
33-34.	
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skeljasandur frá Akranesi upp á Mýrar til að húða hús að utan.“ Nefndin féllst á að kanna 

aðstæður til sementsgerðar við Akraness og nokkrum dögum síðar barst nefndinni sýni 

frá Akranesnefndinni sem innihélt að mestu leir en nokkuð af sandi; sá sandur innihélt 

dálítið af skeljasandi.137 

 

Skýrsla Akranesnefndar byggð á úreltum gögnum 
Sú hugmynd að reisa sementsverksmiðju á Akranesi kom ekki eins og þruma úr heiðskíru 

lofti. Akranes var aldrei talinn hagkvæmur kostur í þeim stóru rannsóknum sem gerðar 

höfðu verið en bærinn hafði þó verið nefndur áður, aðallega í áliti sem Skipulagsnefnd 

atvinnumála gaf út árið 1936, rétt fyrir fyrstu alvöru rannsókn F.L. Smidth & Co. 

Skipulagsnefnd atvinnumála var skipuð af atvinnumálaráðherra í ágúst árið 1934 og í 

henni sátu fimm menn; hlutverk nefndarinnar var „að hafa með höndum rannsókn á 

fjármálum ríkis og þjóðar og á hverskonar atvinnurekstri í landinu.“138 Nefndin fjallaði 

um sementsiðnað á Íslandi og byggði álit sitt að mestu á bráðabirgðaáætlun danska 

verkfræðingsins N. Monberg og sagði um Akranes: „Það má vel tala um Akranes og ef 

til vill nágrenni Reykjavíkur, sem hvort tveggja gæti komið til greina sem staður fyrir 

verksmiðjuna.“ Það sem skipulagsnefnd atvinnumála taldi vega þyngst var að raforku 

væri að fá úr Sogsvirkjun, nálægð væri við helsta markaðssvæðið og að töluvert af leir 

hafði fundist við Akranes, en síðar kom auðvitað í ljós að leirinn var ónothæfur einn og 

sér vegna skorts á kísilsýru.139 Þar sem leirinn var ónothæfur, og enn fremur kom í ljós 

að Sogsvirkjun myndi ekki duga Skagamönnum heldur þyrfti einnig að brenna kol til að 

knýja verksmiðjuna, var Akranes ekki lengur vænlegur kostur.140 En nú hafði 

Skagamönnum borist ákveðið tromp í sementsverksmiðjumálinu, Andakílsárvirkjun.  

 Eins og áður hefur komið fram afhenti Akranesnefndin 

sementsverksmiðjunefndinni 3. mars 1949 skýrslu þar sem hún færði rök fyrir því hvers 

vegna verksmiðjan skyldi reist á Akranesi og á þeirri skýrslu byggði 

sementsverksmiðjunefndin álit sitt á að kanna aðstæður á Akranesi. Þegar skýrsla 

Akranesnefndarinnar er skoðuð virðist eitthvað annað liggja að baki því að 

																																																								
137	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 34-
35. 
138 Álit og tillögur Skipulagsnefndar atvinnumála I, bls. 3. 
139 Álit og tillögur Skipulagsnefndar atvinnumála I, bls. 312-314. 
140 Alþingistíðindi 1942-1943, 61. löggjafarþing. C. Umræður: 345.	
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sementsverksmiðjunefndin hafi ákveðið að skoða aðstæður á Akranesi. Hvað svo sem 

það var þá verður að teljast ólíklegt að nefndin hafi sannfærast eftir skýrslu 

Akranesnefndarinnar því hún var byggð á algjörlega úreltum gögnum og það vissi 

sementsverksmiðjunefndin. Skýrslan var aðallega byggð á 13 ára gamalli 

bráðabirgðaskýrslu Monbergs. Það sem átti við rök að styðjast í skýrslunni var nálægð 

Akraness við markaðssvæði. Þá benti Akranesnefndin réttilega á að raforkumál á 

Akranesi stæðu vel, að hafnarskilyrði væru góð og að það „væri hægt að fella niður 

byggingu dieselstöðvar“ með verksmiðju á Akranesi.141 Þetta eru allt góð og gild rök fyrir 

að koma upp verksmiðju á Akranesi, en var staðurinn vænlegur fyrir sementsframleiðslu? 

Akranesnefndin áleit að Akranes væri mjög hagkvæmur staður fyrir sementsframleiðslu 

og benti á að N. Monberg taldi að við Akranes „sé fáanlegt hráefni, er nemur allt að 20% 

af hráefnismagni því, sem verksmiðjan þarf til sementsframleiðslunnar.“ Taldi nefndin 

nauðsynlegt að athuga þessi hráefni nánar og þyrfti þá „ekki að flytja nema 80% af 

hráefnamagninu frá Vestfjörðum til Akraness.“142 Þau 20% sem Akranesnefndin vísaði í 

var leir sem ætti þá að blanda við skeljasand frá Vestfjörðum. Ósk Akranesnefndarinnar 

var tilefnislaus þar sem leirinn við Akraness hafði áður verið rannsakaður, eins og áður 

hefur komið fram, og var sá leir rétt eins og annar leir hérlendis ekki nægilega 

kísilsýruríkur og því ekki hægt að nota hann einan og sér með skeljasandi. Þegar 

Akranesnefndin sagði í skýrslu sinni að „öll rekstursskilyrði [virtust] vera fyrir hendi“143 

á Akranesi var það ekki alveg rétt því á þeim tímapunkti hefði þurft að flytja allan 

skeljasandinn frá Patreksfirði til Akraness, og kísilsand eða sambærilegt efni erlendis frá 

eða mögulega nota hverahrúður frá Suðurlandi. 

 Skagamenn virtust ætla sækjast nokkuð ákveðið eftir að fá iðnað á Akranes en til 

marks um það birti Akranesnefndin grein í Morgunblaðið 16. mars, „Sementsverksmiðja 

á Akranesi. Tillögur þess að lútandi“, sem að mestu var byggð á skýrslu nefndarinnar og 

ætlunin líklega að koma Akranesi inn í opinbera umræðu um vænlegan stað fyrir 

sementsverksmiðju. Þá kvaddi Pétur Ottesen sér hljóðs í ræðustól Alþingis, sama dag og 

grein Akranesnefndarinnar birtist í Morgunblaðinu, í umræðu um fyrirhugaða 

																																																								
141	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar. 
Fylgiskjal I, bls. 74. 
142 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar. 
Fylgiskjal I, bls. 75-77. 
143 ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar. 
Fylgiskjal I, bls. 77. 
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áburðarverksmiðju. Í ræðu sinni talaði hann um Akranes sem heppilegan stað fyrir 

áburðarverksmiðju og sagði: „Nú er hafnargerð svo langt komin á Akranesi, að hvaða 

skip sem eru geta komið þar á hvaða tíma sem vera skal“, sem og að Andakílsárvirkjun 

myndi fullnægja raforkuþörf áburðarverksmiðjunnar.144 Pétur Ottesen var þingmaður 

Borgfirðinga og bjó á bænum Ytri-Hólmi í Innri-Akraneshrepp, steinsnar frá 

bæjarmörkum Akraness. 

 Akraneskaupstaður var því nefndur opinberlega 16. mars sem álitlegur kostur, 

bæði fyrir sementsverksmiðju og áburðarverksmiðju og í þann mund var ferli að fara af 

stað þar sem stefnt var að því að reisa verksmiðju á Akranesi. 

 Það sem var að eiga sér stað í málinu var það að Akurnesingar ætluðu að leggja 

allt í sölurnar til þess að fá verksmiðjuna í byggðarlagið. Það ætluðu þeir að gera, að því 

er virðist, undir tryggri forystu þingmanna svæðisins. Mögulega var þessi samstaða 

svæðisins, Borgfirðinga og Mýramanna, og ákefð það sem mestu skipti í málinu þegar 

upp var staðið. 

 Á Vestfjörðum hafði hins vegar verið óeining í málinu sem rekja má til Haralds 

Ásgeirssonar. Haraldur talaði niður möguleika Patreksfjarðar í málinu í raun að 

tilefnislausu og þvert á álit erlendra sérfræðinga. Það varð til þess að Gísli Jónsson, 

þingmaður Barðstrendinga, talaði beinlínis gegn Haraldi á Alþingi og reyndi að sýna fram 

á ágæti Patreksfjarðar og Vatnsfjarðar. Gísli gróf hreinlega undan æru Haralds í ræðustól 

Alþingis með stóryrðum eins og áður hefur verið komið inná. Þá fylgdu alþingismenn 

Vestfjarða málinu ekkert sérstaklega eftir á Alþingi. Segja má að menn hafi frekar unnið 

gegn hvor öðrum á Vestfjörðum á meðan allir réru í sömu átt á Vesturlandi, frá Akranesi 

til Snæfellsness. 

 

Þingmenn Borgarfjarðarhéraðs taka málin í sínar hendur: vísun í 

ráðsmannskenninguna 
Hér er ágætt að staldra aðeins við til þess að átta sig á því hvað var að eiga sér stað í 

málinu. Hvað orsakaði þessa U-beygju í málinu? Gat verið að stjórnvöld væru vísvitandi 

að greiða leið verksmiðjubyggingar á Akranesi? Hvaða hvatar gætu legið að baki því að 

ráðherrann, Bjarni Ásgeirsson, vildi að verksmiðjan yrði á Akranesi? Við komum þá aftur 

																																																								
144 Alþingistíðindi 1948-1949, 68. löggjafarþing. D. Umræður: 641.	
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að ráðsmannskenningunni. Á Íslandi er þingræði og í þingræðisríkjum eru myndaðar 

ríkisstjórnir í krafti þingsins en ekki kosnar sér og á Íslandi eru það þingmenn, í nær öllum 

tilfellum, sem gegna einnig stöðu ráðherra. Ef við skoðum vald Bjarna út frá því sem 

kallað er umboðskeðja145 þá var hann kosinn á þing af Mýramönnum. Hann var svo 

gerður að ráðherra og þá voru umbjóðendur hans alþingismenn og hann fulltrúi þeirra. 

Það sem gerir þingræðið flókið er að þrátt fyrir að Bjarni væri sitjandi 

atvinnumálaráðherra sem sótti umboð sitt til þingsins, þá var hann enn þingmaður sem 

sótti umboð sitt til Mýramanna; forsendur þess að hann varð ráðherra má því rekja til 

Mýramanna. Var því sjálft ráðherraembættið undir Mýramönnum komið og þó 

atvinnumálaráðherra hafi starfað í umboði þingsins gat Bjarni þó beitt því í þágu 

kjördæmisins þar sem hann þurfti á stuðningi að halda. Ráðherraembætti Bjarna, eins og 

þingsæti Gísla Jónssonar, var því að miklu leyti í höndum þröngs hóps landsmanna. Horft 

var til þess að hráefnin gætu komið frá Snæfellsnesi og Mýrum en verksmiðjuna átti að 

reisa á Akranesi. Akranes var ekki í umdæmi Mýramanna heldur Borgfirðinga, en hafa 

verður í huga að engin eiginlega skil voru á milli kjördæmis Mýramanna og Borgfirðinga 

og stór hluti beggja kjördæma mynda saman það sem kallað var Borgarfjarðarhérað. 

Sementsverksmiðjan gæti því orðið svæðinu öllu til heilla.  

Þingmaður Borgfirðinga var Pétur Ottesen, sem segja má að hafi verið nokkurs 

konar huldumaður sementsverksmiðjumálsins; hann kemur sjaldan fyrir í opinberum 

gögnum málsins en er minnst sem forgöngumanns málsins af samferðamönnum sínum. 

Pétur og Bjarni voru ekki óvanir að vinna saman. Þeir sátu saman í stjórn Búnaðarfélags 

Íslands; Bjarni formaður og Pétur ritari146 og saman höfðu þeir einnig unnið að 

framfaramálum í sínu héraði. Má þar nefna virkjun Andakílsár147 sem var ein af helstu 

röksemdunum fyrir verksmiðjubyggingu á Akranesi, eins og Pétur Ottesen hafði bent á í 

ræðu sinni 16. mars. Meðal þess sem síðar var ritað um tengsl Bjarna og Péturs í 

sementsverksmiðjumálinu var: „Í því máli sem mörgum fleiri, sem varðaði 

Borgarfjarðarhérað tóku þeir höndum saman, [Pétur Ottesen og] Bjarni Ásgeirsson, sem 

þá var ráðherra og réði miklu um framkvæmd þess stóra fyrirtækis.“148 Og á öðrum stað 

																																																								
145	Gunnar Helgi Kristinsson, „Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu“, bls. 228. 
146	Steingrímur Steinþórsson, „Skýrsla um störf Búnaðarfélags Íslands árin 1947 og 1948“, bls. 41. 
147	Alþingistíðindi 1942-1943, 61. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 85-87. Frumvarp til laga um virkjun 
Andakílsár í Borgarfjarðarsýslu, þskj. 31.	
148 Þorsteinn Sigurðsson, „Áttræður: Pétur Ottesen fyrrverandi þingmaður“, bls. 13. 
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sagði „fyrir samstarf og baráttu þingmanna Borgarfjarðarhéraðs, þeirra Péturs Ottesen og 

Bjarna Ásgeirssonar að Sementsverksmiðja ríkisins var staðsett á Akranesi.“149 Í enn 

annarri grein segir „Bjarni heitinn Ásgeirsson ákvað um svipað leyti og bygging 

áburðarverksmiðjunnar var ráðin, að sementsverksmiðju skyldi fenginn staður á 

Akranesi. Var það fyrir hvatningu Péturs Ottesen og með atbeina samráðherra Bjarna.“150 

 Hér verður því lögð fram sú kenning að Bjarni Ásgeirsson og Pétur Ottesen hafi 

unnið saman að því að greiða leið fyrir verksmiðjuuppbyggingu á Akranesi. Hvatar þeirra 

til þess má skýra með ráðsmannskenningunni, þ.e.a.s. að þeir væru að ganga erinda 

kjósenda sinna, kjördæmisins, fremur en landsmanna. Málið var því ekki flokkspólitískt 

heldur byggðapólitískt, það voru þingmenn Mýramanna og Borgfirðinga en ekki 

Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem unnu að málinu. 

Í bók Gunnars Helga Kristinssonar, Íslenska stjórnkerfið, kemur fram að á fyrri 

hluta 20. aldar á Íslandi hafi þróast pólitískt stöðuveitingakerfi, þ.e.a.s. að miklum hluta 

var ráðið í opinber störf út frá pólitískum viðmiðum, m.ö.o. fyrirgreiðslupólitík. Gunnar 

segir í bók sinni „Mikilvægari nefndir og stjórnir voru pólitískt skipaðar, en í mörgum 

tilvikum var sérhagsmunum af ýmsu tagi einnig tryggð aðild að þeim“151 og bendir allt 

til þess að sementsverksmiðjunefndin hafi einmitt verið slík nefnd. Hverjir voru 

sérhagsmunirnir sem höfðu trygga aðild að nefndinni? Hér verður því haldið fram að það 

hafi verið bæjaryfirvöld á Akranesi eins og mun koma í betur í ljós í næstu köflum, þeim 

tengslum hefur Pétur Ottesen trúlega komið á fót. Hver voru tengsl 

sementsverksmiðjunefndarinnar við stjórnmál? Haraldur Ásgeirsson hafði staðið að 

rannsóknum sementsverksmiðjumálsins í tæplega þrjú ár og var ekki skipaður í nefndina 

út frá pólitískum viðmiðum stjórnvalda, enda lét hann margsinnis í ljós óánægju sína með 

störf nefndarinnar. Mennirnir sem mynduðu meirihluta gegn Haraldi virðast þó hafa verið 

skipaðir út frá pólitískum viðmiðum; það þarf ekki að fjölyrða um tengsl Jóhannesar 

Bjarnasonar við ríkisstjórnina þar sem hann var sonur ráðherrans sem fór með málið, 

Bjarna Ásgeirssonar. 

Um Jón E. Vestdal er það að segja að ekki er ósennilegt að hann hafi verið 

skipaður formaður sementsverksmiðjunefndarinnar í krafti fyrirgreiðslupólitíkur, því 

																																																								
149 Ásgeir Pétursson, „Jón Árnason alþingismaður-Minningarorð“, bls. 15. 
150 Morgunblaðið, 6. júlí 1958, bls.11.	
151	Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, bls. 215. 
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hann var gerður að formanni stjórnar Sementsverksmiðju ríkisins eftir störf sín í 

sementsverksmiðjunefndinni og varð einnig fyrsti forstjóri verksmiðjunnar. Jón E. 

Vestdal var mjög tengdur Sjálfstæðisflokknum og auðvelt væri að rekja hér hinar ýmsu 

getgátur um fyrirgreiðslu hans innan Sjálfstæðisflokksins en það verður látið vera.152  

 

Mikilvægar upplýsingar úr óvæntri átt 
Sementsverksmiðjunefndin fór sína fyrstu ferð til Akraness 22. mars og hitti þar fyrir 

Akranesnefndina, bæjarstjórann og formann raforkumálanefndarinnar. 

Sementsverksmiðjunefndinni voru sýndir staðir sem líklegastir voru til leirnáms en fáum 

orðum var farið um þær athuganir enda benti sementsverksmiðjunefndin á að um væri að 

ræða sama leirinn og áður hafði verið rannsakaður og var ekki nægilega kísilsýruríkur. 

„Er því ekkert unnið við að nota leir þennan í stað venjulegs basaltsands, sem að jafnaði 

er auðtækari“ sagði sementsverksmiðjunefndin.153 Sementsverksmiðjunefndin lagði 

mesta áherslu að finna skeljasand sem næst Akranesi, eðlilega því ef ekki fyndist 

skeljasandur væru rökin fyrir verksmiðju á Akranesi fremur veik. Voru Akurnesingarnir 

spurðir að því hvort ekki væri vitað um skeljasand í nágrenni Akraness eða á Mýrum eða 

Snæfellsnesi, „töldu þeir naumast sands von í næsta nágrenni Akraness annars staðar en 

sunnan undan Suðurflös“ var álit Akurnesinganna en lítið var vitað um þann sand. Menn 

sem þekktu betur til á Mýrum sögðu þó „að á Mýrunum væri mikið um skeljasand, sem 

væri lítt blandaður öðrum sandi.“ Var Akurnesingum því gert að grennslast frekar um 

hvar finna mætti skeljasand við Faxaflóa fyrir sementsverksmiðjunefndina. Þá var einnig 

gert samkomulag milli sementsverksmiðjunefndarinnar og bæjaryfirvalda á Akranesi um 

að fara ferð um Mýrar og Snæfellsnes til að kanna allt málið betur. Það sem er áhugavert 

í því er að „skyldi ferðakostnaðinum skipt að jöfnu milli þessara aðila“ og má því segja 

að Akranes hafi með beinum hætti verið farið að hafa áhrif á gang mála í 

																																																								
152 Jón E. Vestdal aðhylltist hugmyndafræði nasisma Þýskalands fyrir síðari heimsstyrjöld og var m.a. 
fyrsti formaður Flokks þjóðernissina. Hann gengdi því starfi aðeins um skamma hríð en meðal þeirra sem 
störfuðu með honum voru Birgir Kjaran, Davíð Ólafsson og Sigurjón Sigurðsson sem allir voru áberandi í 
íslensku þjóðfélagi um miðja síðustu öld og Sjálfstæðismenn. Þessir menn voru gjarnan bendlaðir við arm 
Bjarna Benediktssonar í Sjálfstæðisflokknum og þá var Guttormur Erlendsson, bróðir Jóns E. Vestdals, 
persónulegur vinur Bjarna Benediktssonar. Um þetta má frekar lesa í bókinni Íslenskir nasistar eftir 
Hrafn og Illuga Jökulssyni og minningarorð Bjarna Benediktssonar um Guttorm má lesa í Morgunblaðinu 
frá 24. júlí 1966.	
153	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 35-
36.	
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sementsverksmiðjumálinu með því að leggja fé til athugana.154 Það má ef til vill setja 

spurningarmerki við það að hagsmunaaðili í sementsverksmiðjumálinu hafi verið farinn 

að hafa áhrif á það sem átti að vera hlutlaus rannsókn ríkisins, bæði með peningastyrk og 

þeirri staðreynd að sementsverksmiðjunefndin bað Akurnesinga að hefja athuganir um 

skeljasand á Faxaflóa. 

 Á meðan skipulagning rannsóknarferðar á Mýrar og Snæfellsnes fór fram bárust 

sementsverksmiðjunefndinni líklega afdrifaríkustu upplýsingar í öllu 

sementsverksmiðjumálinu, komu þær hvorki frá jarð- eða verkfræðingum heldur 

sjómönnum á Akranesi. Sjómenn á Akranesi tjáðu Sigurði Símonarsyni, formanni 

Akranesnefndarinnar, að hreinan skeljasand væri að finna á hafsbotni í Faxaflóa. Þetta 

vissu þeir því „siður þeirra er að kanna botnlagið, þar sem þeir eru til fiskjar og eru 

ókunnugir. Til þess hafa þeir lóð með gróp í neðri enda. Grópina fylla þeir með smjöri 

eða smjörlíki. Þegar lóðið nemur við botn, festist efsta sandlagið í feitinni, ef um sand er 

að ræða, en sé botninn grýttur, myndast för í feitina eftir ójöfnur botnsins.“155 

 Það skal tekið fram að sementsverksmiðjunefndin hafði ekki alveg horfið frá því 

að byggja verksmiðju á Vestfjörðum enda hafði nefndin enn sem komið var lítið sem 

ekkert í höndunum til að réttlæta verksmiðju á Akranesi. Því hafði 

sementsverksmiðjunefndin einnig lagt til við atvinnumálaráðherra í byrjun marsmánaðar 

að ríkið skyldi hefja jarðboranir í Önundarfirði og Patreksfirði til að mæla magn 

skeljasandsins þar.156 

 

Ósætti gýs upp í Sementsverksmiðjunefndinni 
Sementsverksmiðjunefndin ásamt Akranesnefndinni fór nokkuð margar rannsóknarferðir 

í apríl og fram í júní árið 1949 og rannsóknir beindust fyrst og fremst að Snæfellsnesi, 

Mýrum og Faxaflóa nærri Akranesi en rannsóknirnar teygðu sig alla leið á 

Reykjanesskaga.157 

																																																								
154	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 36-
37.	
155	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 37. 
156	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf til atvinnumálaráðuneytisins frá Jóni E. Vestdal 
f. h. Sementsverksmiðjunefndarinnar, dagsett 30. apríl 1949.	
157	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 38-
41.	
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 Fyrsta rannsóknarferðin var farin 16. apríl og gaf hún nokkuð jákvæðar 

vísbendingar um nothæfan skeljasand við sunnanvert Snæfellsnes og Mýrar. Ber þar 

einna helst að nefna að á Stakkhamarsnesi við Búðartorfu fannst skeljasandur sem 

mældist 83,7% kalsíumkarbónat.158 Þessar nýju upplýsingar urðu til þess að 

sementsverksmiðjunefndin skrifaði atvinnumálaráðherra bréf 30. apríl þess efnis að hún 

hafi tekið þá ákvörðun á fundi 22. mars að „leggja til við yður, hæstvirtur 

atvinnumálaráðherra, að frestað verði frekari rannsóknum á skeljasandi á Vestfjörðum, 

unz fengin sé vissa um gæði og magn skeljasandsins á Snæfellsnesi og Mýrum“ og var 

þar vísað í að ekki skyldi hafist handa við jarðboranir á svæðinu eins og nefndin hafði 

óskað eftir áður. Þá fór meirihluti nefndarinnar fram á að frekari rannsóknum F.L. Smidth 

& Co. undir stjórn P.A. Knudsens yrði frestað.159 

 Það undirliggjandi ósætti sem hafði verið í sementsverksmiðjunefndinni hingað 

til gaus nú upp í deilum vegna afstöðu til rannsókna Knudsens. Jóhannes og Jón Vestdal 

höfðu myndað meirihluta í nefndinni og stóðu ætíð saman og voru það þeir sem vildu 

stöðva rannsóknir Knudsens sem miðuðu að því að reisa verksmiðju í Önundarfirði, 

Patreksfirði eða Reykjavík en Haraldur Ásgeirsson vildi halda þeim rannsóknum 

áfram.160 

 Jóhannes og Jón Vestdal sendu sameiginlegt bréf til atvinnumálaráðherra 5. maí 

og lýstu þar afstöðu sinni til málsins ásamt því sem álit og greinargerð frá Haraldi 

Ásgeirssyni fylgdi bréfinu. Haraldur taldi upp alls kyns rök fyrir því að ekki skyldi hverfa 

frá rannsóknum Knudsens, hann nefndi að ekki væri „vitað til þess að til séu tæki“ sem 

gætu aflað hráefnanna á Snæfellsnesi. Hann benti réttilega á að ef verksmiðja yrði reist 

sunnanlands yrðu mestar líkur á að hún yrði í Reykjavík og Knudsen væri einnig að vinna 

að rannsóknum á að reisa verksmiðju þar. Knudsen hafði þá verið búinn að gera 

kostnaðaráætlun fyrir verksmiðju í Reykjavík sem myndi nýta sand frá Patreksfirði en 

yrði „það arðvænlegt að ná sandinum við Faxaflóa er auðvelt að leiðrétta og samræma 

áætlunina við þau nýju viðhorf, sem þá hafa skapast.“ En Haraldur sagði enn fremur að 

																																																								
158	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 38 
og ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar. 
Fylgiskjal 2, bls. 83.	
159	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf til atvinnumálaráðuneytisins frá Jóni E. Vestdal 
f. h. Sementsverksmiðjunefndarinnar, dagsett 30. apríl 1949.	
160	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 42-
43.	
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„ekki væri tímabært að fara þess á leit við firmað að það geri áætlun sem byggist á þeim 

óljósu upplýsingum sem enn eru fyrir hendi varðandi þessa möguleika.“ Haraldur hafði 

einnig áhyggjur af því að ef horfið væri frá samningnum við F.L. Smidth & Co. yrðu 

tilraunir og rannsóknir fyrirtækisins hérlendis unnar fyrir gýg en hann taldi líklegt að 

hreinsa þyrfti sandinn á Faxaflóa og myndu fyrri rannsóknir firmans nýtast í þeim 

rannsóknum. Hann taldi rök sementsverksmiðjunefndarinnar til að slíta samstarfinu við 

danska firmað „ekki nógu örugg til að réttlæta það að þeim samningum[...] verði 

breytt“161. 

 Haraldur hafði einnig töluverðar efasemdir um skeljasandinn í Faxaflóa og enn 

frekari efasemdir um verksmiðjurekstur á Akranesi. Haraldur sagðist hafa gengið út frá 

því í rannsóknum sínum „að sandnám í Faxaflóa gæti ekki staðist samkeppni við sandnám 

inni í Patreksfirði“ en hann hafði m.a. farið að skoða sandinn í Hraunlandsrifi við 

Breiðuvík sumarið 1947. Sá sandur var snauður af skel og því horfið frá möguleikum í 

tengslum við þann sand. En eftir að ósættið kom upp í sementsverksmiðjunefndinni fór 

Haraldur að kanna möguleika Faxaflóa aftur og sagðist hafa haft samband við ýmsa 

verkfræðinga, vitamálastjóra, hafnarstjóra Reykjavíkur og fleiri og sagði hann þau samtöl 

hafa styrkt sannfæringu sína um að það væru „litlar líkur til þess að sandnám í Faxaflóa 

fyrir verksmiðju staðsetta við Reykjavík, standist samkeppni við sandnám á Patreksfirði 

fyrir sömu verksmiðju.“ Hann viðurkenndi þó að það væri „teoretiskur möguleiki fyrir 

því“ að nema sand úr Faxaflóa en að upplýsingarnar væru af „allt of skornum skammti til 

að byggja á þeim verksmiðjurekstur.“ Haraldur sagði að sú umræða að gera áætlun um 

framleiðslukostnað á sementi á Akranesi óþarfa og óskaði eftir því við 

atvinnumálaráðherra að „stöðva umræddar rannsóknir og leggur til að þeim verði lokið á 

þann hátt, sem samið hefir verið um við firmað F. L. Smidth & Co. í Kaupmannahöfn.“162 

 Þessu voru þeir Jóhannes og Jón E. Vestdal ósammála og sögðu að aðstæður væru 

gerbreyttar eftir „fund á nothæfum skeljasandi á Snæfellsnesi og Mýrum.“ Þeir töldu að 

rannsóknir hefðu leitt í ljós að skeljasandur þaðan „nálgaðist það mjög að vera nægilega 

kalkríkur til sementsframleiðslu“ og „til þess bendir ýmislegt“ að hægt væri að finna sand 

þar sem hreinsun væri óþörf. Þá sögðu þeir að enn yrði hægt að nýta þær rannsóknir sem 

																																																								
161	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Afstaða Haralds Ásgeirssonar varðandi athuganir 
F.L. Smidth & Co. A/S, dagsett 5. maí 1949.	
162	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Afstaða Haralds Ásgeirssonar varðandi athuganir 
F.L. Smidth & Co. A/S, dagsett 5. maí 1949. 
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unnar höfðu verið á Önundarfjarðarsandinum. Í ljósi þess óskuðu Jón og Jóhannes eftir 

því að horfið yrði frá rannsóknum Knudsens og þess í stað yrði danska firmað fengið til 

að gera „áætlun um sementsverksmiðju á Akranesi, er notaði sand frá Snæfellsnesi og 

Mýrum til framleiðslunnar.“ „[Í] þessu felst ekki að svo komnu máli tillaga frá okkar 

hendi um staðsetningu verksmiðjunnar á Akranesi“ sögðu þeir, þó þeir teldu ýmislegt 

benda til þess „að heppilegasti staður fyrir hana myndi verða Akranes.“ Einnig taka þeir 

fram að „athugunum, sem þar að lúta, er enn ekki svo langt komið, að á þeim verði byggð 

tillaga í þessu efni.“163 Hvað meintu Jón og Jóhannes með þessu? Þeir vildu hverfa frá 

rannsóknum á Vestfjörðum og fá erlenda sérfræðinga til að rannsaka Akranes sem 

staðsetningu fyrir sementsverksmiðju en á sama tíma vildu þeir sjálfir ekki lýsa því yfir 

að Akranes væri vænlegur kostur. Það má því segja að ákveðnar þversagnir séu í afstöðu 

þeirra Jóns og Jóhannesar. 

 Með bréfi Jóns og Jóhannesar til atvinnumálaráðherra gerðu þeir sig að auðveldu 

skotmarki fyrir Harald Ásgeirsson sem beið ekki boðanna og ritaði ráðherranum bréf 

daginn eftir þar sem hann gagnrýndi afstöðu Jóns og Jóhannesar harkalega. Hann var 

ósammála þeim að aðstæður væru gerbreyttar „meðan engin praktisk lausn er þekkt til 

þess að nema og flytja sandana af Snæfellsnesi og Mýrum.“ Þá þótti honum rök sem 

byggðu á orðum á borð við að sandur „nálgist það mjög að vera nægilega kalkríkur“ og 

að „til þess bendir ýmislegt að fást muni nægilega kalkríkur sandur“ vera heldur veik. 

Hann benti einnig á að nefndinni hafi ekki enn borist skeljasandur af Mýrum sem „er 

nægilega hreinn til portlandssementsframleiðslu“ og sagði að samt sem áður teldu 

nefndarmenn að stöðva ætti rannsóknir danska firmans því „ýmsar vísbendingar“ gæfu 

til kynna að „hreinn sandur muni væntanlega finnast.“ Haraldur gagnrýndi einnig þær 

þversagnir sem fólust í því að óska eftir að stöðva rannsóknir á Vestfjörðum á þeim 

forsendum að hefja rannsóknir á Akranesi, sem nefndarmenn treystu sér samt ekki til að 

mæla með sem staðsetningu fyrir verksmiðju. Haraldur ítrekaði þá ósk sína að 

atvinnumálaráðherra hyrfi ekki frá rannsóknum danska firmans og taldi það geta skaðað 

málið varanlega.164 

 

																																																								
163	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf til atvinnumálaráðuneytisins frá Jóni Vestdal f. 
h. Sementsverksmiðjunefndarinnar, dagsett 5. maí 1949.	
164	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Haralds Ásgeirssonar til 
atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 6. maí 1949.	
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Hreinn skeljasandur finnst á Faxaflóa 
Atvinnumálaráðherra féllst á sjónarmið Jóhannesar og Jóns í málinu, það er að falla frá 

öllum fyrri rannsóknum og einblína á sandinn við Faxaflóa. Jón E. Vestdal sendi bréf til 

Danmerkur í kjölfarið til að gera F.L. Smidth & Co. það ljóst.165 Þá bjó nefndin til áætlun 

um framleiðslukostnað á sementi á Akranesi og bar hana saman við áætlun Elmquists um 

verksmiðju á Patreksfirði. Reiknaðist nefndinni til að framleiðsluverð á hvert tonn á 

Akranesi yrði 124,63 kr. í umbúðum en á Patreksfirði samkvæmt Elmquist 125,17 kr. 

Munurinn á milli staðanna lá í því að áætlað var að raforkan yrði um sex krónum ódýrari 

á tonnið á Akranesi en á móti kom að öflun og flutningur hráefnis var áætlaður fimm 

krónum ódýrari á Patreksfirði. Sementsverksmiðjunefndin áætlaði hins vegar umtalsvert 

meiri flutningskostnað frá Patreksfirði en frá Akranesi; 98,25 kr. átti að kosta að flytja 

sementið frá Patreksfirði en 51,9 kr. frá Akranesi til Reykjavíkur.166 Upplýsingar um 

sementsverksmiðju á Akranesi voru af skornum skammti þegar þessi áætlun var gerð svo 

það er ekki mikil skynsemi í að lesa of mikið í hana, en af hverju gerði 

sementsverksmiðjunefndin ekki áætlun um verksmiðju á Geldinganesi? Nefndinni 

reiknast til að svipaður framleiðslukostnaður yrði á Patreksfirði og Akranesi en 

flutningskostnaður skilur staðina að, rökrétt væri þá líklega að gera áætlun um verksmiðju 

í Reykjavík þar sem enn minni flutningskostnaður yrði. 

Næstu vikur voru annasamar hjá sementsverksmiðjunefndinni þar sem hún hélt 

áfram rannsóknum sínum á Faxaflóa um Snæfellsnes og Mýrar. Á sama tíma var nefndin 

að kanna hver væri besta lausnin á kísilsýrurýrð íslenska leirsins og basaltsins. Nefndin 

ráðfærði sig við Elmquist um hvað vænlegast væri að gera í þeim efnum ef verksmiðja 

yrði reist við Faxaflóa, því nálægðin við hverahrúðurinn á Ölfusi og Geysi var nú meiri 

en áður, þá hafði Jóhannes Bjarnason einnig bent á nothæfan kísilleir í nálægð við 

Reykjavík neðan við Lögberg. Niðurstaða nefndarinnar í þessu máli var þó sú að ganga 

ætti út frá því að kísilsandur fyrir verksmiðjuna yrði innfluttur en miða ætti að því að 

reyna nota íslensk hráefni ef í ljós kæmi að þau væri nothæf og arðbær.167 Voru það ekki 

																																																								
165	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 43 
og ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Jóns E. Vestdal til atvinnumálaráðuneytisins, 
dagsett 11. maí 1949.	
166	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Framleiðslukostnaður fyrir 1 tonn af sementi unnin 
af Sementsverksmiðjunefndinni, dagsett 11. maí 1949.	
167	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 46-
48.	
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enn frekari rök fyrir því að reisa verksmiðjuna í Reykjavík þar sem styttra væri í þau 

hráefni reyndust þau nothæf? 

 Það dró svo til tíðinda í sementsverksmiðjumálinu dagana 28. maí til 4. júní þegar 

Sementsverksmiðjunefndin fór í daglegar rannsóknarferðir á varðskipinu Sæbjörgu út á 

Faxaflóa. Kannað var botnlag með fram Syðra-Hrauni og kom í ljós að sjómennirnir á 

Akranesi sem áður voru nefndir höfðu eitthvað til síns máls því á 2-3 km breiðu belti með 

fram Syðra-Hrauni fannst á 30 metra dýpi nær hreinn skeljasandur, á sumum stöðum allt 

að 100%.168 „Þegar svo var komið, að fundizt höfðu víðáttumikil lög af hreinum 

skeljasandi í næsta nágrenni aðalmarkaðssvæðis sements hér á landi, þótti með öllu 

ástæðulaust að leita sands víðar.“169 Traust meirihluta nefndarinnar á sjómennina hafði 

skilað árangri og Vestfirðir voru úr sögunni. 

 Bæjaryfirvöld á Akranesi höfðu meiri vitneskju um gang mála í 

sementsverksmiðjumálinu en flestir aðrir; þau beinlínis störfuðu með 

sementsverksmiðjunefndinni í þeim rannsóknum sem gerðar höfðu verið þessar síðustu 

vikur og mánuði og höfðu lagt fé í þær rannsóknir. Tveir af þremur meðlimum 

Akranesnefndarinnar voru einnig í bæjarstjórn Akraness á þessum tíma, þeir Einar 

Helgason og Hans Jörgensson, og var sú nefnd gjarnan með sementsverksmiðjunefndinni 

í rannsóknum hennar. Landamærin á milli sementsverksmiðjunefndarinnar, 

Akranesnefndarinnar og bæjarstjórnar Akraness voru heldur óljós á vormánuðum 1949 

og tengslin sterk. Bréf bæjarstjóra Akraness, Guðlaugs Einarssonar, til 

atvinnumálaráðherra 1. júní var líklega ekki tilviljun háð en það var skrifað þegar 

rannsóknarferðir sem skiluðu jákvæðum árangri voru í gangi á Syðra-Hrauni. 

Bæjaryfirvöld á Akranesi virðast ekki hafa ætlað að láta þetta einstaka tækifæri sér úr 

greipum renna og reyndu hvað þau gátu að fá verksmiðjuna í bæjarfélagið; „sætir það því 

engum undrum þó bæjaryfirvöld á Akranesi séu farin að hugsa til hreyfings, ef svo 

gæfulega tiltækist, að verksmiðjunni yrði endanlega valinn staður hér“ sagði í bréfinu.170 

Tilgangur bréfsins var aðallega sá að tilkynna atvinnumálaráðherra samþykktir 

																																																								
168	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 39-
41 og ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar. 
Fylgiskjal 2, bls. 86-87.	
169	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 41.	
170	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Guðlaugs Einarssonar, bæjarstjóra Akraness, til 
atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 1. júní 1949.	
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bæjarstjórnar Akraness. Sú fyrri var á þessa leið: „Bæjarsjóður Akraness mun gefa 

Sementsverksmiðjunni, ef hún verður staðsett á Akranesi, kost á lóð í grennd við höfnina, 

eftir nánara samkomulagi við verksmiðjunefndina, og mun bæjarsjóður taka á sig kostnað 

af lóðarkaupunum, ef um slíkt verður að ræða.“ Seinni samþykktin var sú að Hafnarsjóður 

Akraness tæki engin hafnargjöld af innfluttu hráefni sem færi í gegnum höfnina í 

sementsverksmiðjuna. Þá var tekið fram í bréfinu að bærinn ætlaði að sjá til þess að 

rafveituverð yrði eins lágt og kostur væri og reyna með öllum hætti að auðvelda það að 

verksmiðjan yrði byggð á Akranesi „enda er það oss ríkt kappsmál og þegar ljóst að 

margvísleg rök hníga í þá átt, að svo verði gert.“171 

Var staðan í málinu ójöfn milli bæjarfélaga? Syðra-Hraun var litlu nær Akranesi 

en Reykjavík og Hafnarfirði t.d. en þau bæjarfélög höfðu ekki sömu möguleika til að 

aðlaga sig málinu og gera þau að jafn fýsilegum kosti og Akranes. Það má segja að ríkið 

og Akranes hafi að hluta til unnið sem ein heild að málinu sem rennir stoðum undir 

ráðsmannskenninguna: að unnið væri að hagsmunum kjördæmisins. 

 

Sementsverksmiðjunefndin telur Akranes og Reykjavík hagkvæmustu 

kostina 
Atburðarásin eftir að nær hreinn sandur hafði fundist á Syðra-Hrauni, eða Sviðinu 

svokallaða, var nokkuð hröð. Sementsverksmiðjunefndin skilaði inn skýrslu sinni, 

Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, í lok júní 1949, skömmu eftir fund sandsins. 

Í skýrslunni var mælt með tveimur stöðum fyrir sementsverksmiðju; annars vegar 

Akranesi og hins vegar Geldinganesi og gerðar voru áætlanir um stofn- og 

framleiðslukostnað á stöðunum.172 Segja má að nefndin hafi ekki velt upp hverjum steini 

í málinu en hún kannað t.d. ekki augljósan en lítt kannaðan kost sem var Hafnarfjörður, 

síðar sagði Jón Vestdal um það að „vísu er enn einn hugsanlegur staður við innanverðan 

Faxaflóa, og er það Hafnarfjörður. En ekki þótti ástæða til að gera sérstaka áætlun um 

þann stað.“173 

																																																								
171	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Guðlaugs Einarssonar, bæjarstjóra Akraness, til 
atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 1. júní 1949. 
172	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 52-
64.	
173	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 73. 



	 54	

 Í stofnáætluninni að þessu sinni var gert ráð fyrir verksmiðju með afköst upp á 

72.800 tonn af sementi á 336 dögum auk þess sem gert var ráð fyrir stærri hráefna-, 

brennsluolíu- og sementsgeymslu og olli þetta því að stofnkostnaðaráætlun 

sementsverksmiðjunefndarinnar var töluvert hærri en hjá Elmquist, að auki bættust við 

áætlunina innflutningstollar af vélum og ýmislegt ófyrirséð sem ekki var í áætlun Bretans. 

Á móti kom að hreinsun á skeljasandi var nú talin óþörf sem og dísilorkustöð og 

kostnaður dróst frá áætluninni af þeim sökum.174 

 Sementsverksmiðjunefndin áætlaði að stofnkostnaður verksmiðjunnar á Akranesi 

yrði 26 milljónir en 31,5 milljónir í Geldinganesi. Munurinn lá í því að nefndin taldi að 

10% hærri byggingarkostnaður yrði í Geldinganesi „vegna flutnings verkamanna til og 

frá vinnu.“ Þá taldi nefndin að það þyrfti auka pramma til flutnings á sandinum til 

Geldinganess og áætlaði nefndin einnig að kostnaður við bryggjubyggingu við 

Geldinganes yrði 2,5 milljónir en nefndin sagði að bryggjustæðið væri lítt kannað „svo 

erfitt er að áætla kostnað bryggjubyggingar þar. Verður því að taka áætlun nefndarinnar 

mjög varlega.“175 Áætlun um stofnkostnað er eitt af megingögnum sem lagt er til 

grundvallar þeirri ákvörðun um hvar skuli reisa verksmiðju og því er hægt að velta því 

upp hvort mikil fagmennska sé í því fólgin að birta áætlun þar sem lítið er vitað um stóra 

kostnaðarliði og þeir byggðir á ágiskun? Þá gerði nefndin ráð fyrir að eitt íbúðarhús þyrfti 

að byggja á Akranesi fyrir verksmiðjuna en tvö í Geldinganesi og þá þyrfti að leggja 

vatnsleiðslu til Geldinganess sem áætlað var að kostaði 850 þúsund.176  

 Í áætlun um framleiðslukostnað studdist nefndin, rétt eins og í áætluninni um 

stofnkostnað, að miklu leyti við áætlun Elmquists. Sementsverksmiðjunefndinni 

reiknaðist það til að kostnaðarverð á hvert tonn án umbúða á Akranesi yrði 105,64 kr. en 

116,44 kr. í Geldinganesi en í umbúðum 115,64 kr. á Akranesi og 126,44 kr. í 

Geldinganesi.177 Það voru þrír kostnaðarliðir sem ollu þessum mismun. Í fyrsta lagi voru 

það hráefnin. Útskýringin sem meirihluti nefndarinnar gaf fyrir því var að flytja þyrfti 

meira magn af skelja- og basaltsandi til Geldinganess og einnig þyrfti að fara lengri leið. 

																																																								
174	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 51-
52.	
175	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 52-
55. 
176	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 54-
55. 
177	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 57. 
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Taldi nefndin að hægt væri að afla basaltsands blönduðum skeljasandi í verksmiðjuna á 

Akranesi við Teigavör á Akranesi og yrði það ódýrt178 en „Slíku væri ekki til að dreifa í 

Geldinganesi.“179 Taldi Jón Vestdal að hægt væri að dæla basaltsandinum við Teigavör 

jafnóðum og hann væri notaður og þyrfti því hvorki pramma né að byggja geymsluþró. 

Þessum tæknilegu atriðum var Haraldur ósammála og hafði ekki trú á þeim180 og tókust 

Haraldur og Jón á um þetta atriði í Tímariti Verkfræðingafélags Íslands. Til marks um 

kærleikann sem hafði ríkt í nefndinni lét Jón þessi orð falla í tímaritinu „Þessum 

upplýsingum skeytir H.Á. engu, og er það enn ein sönnun þess, hve vitagagnslaust það er 

að reyna að rökræða við hann um þessi mál. Er ég búinn að fá langa reynslu í því efni.“181 

Aldrei varð þó af því að þessu yrði hrint í framkvæmd og sandur við Teigavör var aldrei 

notaður.182 Hinir tveir liðirnir sem voru kostnaðarsamari í Geldinganesi voru vinnulaun 

sem voru reiknuð 25 kr. á hvert tonn í Geldinganesi en 20 kr. á Akranesi og vextir og 

afskriftir af verði bygginga sem voru reiknaðir hærri í Geldinganesi en á Akranesi. 

Útskýringin á hærri vinnulaunum í Geldinganesi var sú að „gera þarf ráð fyrir flutningi 

verkafólks til og frá verksmiðju.“183 

 Sementsverksmiðjunefndin tók það fram í skýrslu sinni að stofn- og 

framleiðslukostnaður myndi líklega lækka ef hentugri staður en Geldinganes myndi 

finnast, m.a. vegna vinnulauna.184 Ef aðeins væri litið á áætlun nefndarinnar um 

framleiðslu- og stofnkostnað virðist allt benda til þess að Akranes sé vænlegri kostur en 

mikilvægur þáttur sem ekki var tekið mið af var flutningskostnaður fullunnins sements. 

Aðalmarkaðssvæðið var Reykjavík og nágrenni og væri hægt að flytja fullunnið sement 

á bifreiðum frá verksmiðjunni í Geldinganesi beint á notkunarstaði. Frá Akranesi þyrfti 

að flytja sementið frá verksmiðjunni á Akranesi til geymslu í nágrenni Reykjavíkur (sem 

ekki er gert ráð fyrir í áætluninni) og flytja það þaðan með bifreiðum til 

																																																								
178	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 60-
61.	
179	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 73.	
180	Haraldur Ásgeirsson, „Staðsetning sementsverksmiðjunnar (Svar við erindi dr. J. E. Vestdals)“, bls. 
90.	
181	Jón E. Vestdal, „Örstutt athugasemd“, bls. 92. 
182	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 19.	
183	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 62.	
184	ÞÍ. Sementsverksmiðja ríkisins 2016-A/5. örk 1. Skýrsla um störf sementsverksmiðjunefndar, bls. 64. 
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notkunarstaðanna.185 Með verksmiðju í Reykjavík hefði því sparast umtalsvert fé vegna 

lægri flutningskostnaðar. Í niðurstöðum sementsverksmiðjunefndarinnar var ekki tekin 

afdráttarlaus afstaða til þess hvar skyldi reisa fyrirhugaða sementsverksmiðju en kostirnir 

voru taldir vera tveir; Akranes og Reykjavík. 

 

Aðrir möguleikar á höfuðborgarsvæðinu lítt kannaðir 
Skömmu eftir að sementsverksmiðjunefndin hafði lokið störfum fannst „mjög 

kísilsýruríkt líparít í Hvalfirði“ sem ráðgert var að nota í stað innflutta kísilsandsins. Það 

voru að sjálfsögðu ánægjuleg tíðindi fyrir málið og ögn jákvæðari fyrir 

Reykjavíkursvæðið því með líparítinu átti sandurinn við Teigavör á Akranesi að nýtast 

verr.186 

 Sementsverksmiðjunefndin fékk nokkra gagnrýni á sig fyrir að telja Geldinganes 

hagkvæmasta kostinn í Reykjavík því margir töldu aðra möguleika hagkvæmari, Jón 

Vestdal sagði um þá gagnrýni að hún væri „meira af kappi en forsjá.“187 Jón Vestdal ræddi 

um þá staði sem nefndir höfðu verið í tímaritsgrein árið 1949 og taldi þá ekki vænlega.188 

Haraldur Ásgeirsson var ekki sáttur með að hvar sem Jón Vestdal áætlaði verksmiðju í 

Reykjavík gerði hann ætíð ráð fyrir kostnaði við flutninga verkafólks, „en á Akranesi mun 

tilætlunin vera, að starfsfólkið gangi til vinnunnar“ sagði Haraldur.189 Um Hafnarfjörð 

sagði Jón Vestdal að hann hafði „engan kost fram yfir Akranes.“190 

 Háværust var þó umræðan um verksmiðju í Örfirisey og var helsti kosturinn sá að 

þar var höfn og myndi stofnkostnaður í Reykjavík því lækka umtalsvert. Rök Jóns Vestdal 

gegn verksmiðju í Örfirisey voru hins vegar þau að hann væri efnis um að „hægt sé að 

koma sementsverksmiðju haganlega fyrir í Örfirisey á svæði því, sem þar er óráðstafað“ 

																																																								
185	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 74.	
186	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 72-73.	
187	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 75. 
188	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 75.	
189	Haraldur Ásgeirsson, „Staðsetning sementsverksmiðjunnar (Svar við erindi dr. J. E. Vestdals)“, bls. 
92.	
190	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 75.	
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og einnig efaðist hann um „að byggingarleyfi fengist fyrir verksmiðjuna þar, þótt eftir því 

væri sótzt.“191 Rökin byggðu því ekki á neinu öðru en efasemdum hans. Reykjavík hafði 

töluverðan áhuga á að fá verksmiðjuna til sín en þeir sem fóru með mál 

sementsverksmiðjunnar virðast ekki hafa haft sama áhuga. Borgarstjóri Reykjavíkur, 

Gunnar Thoroddsen, sendi atvinnumálaráðuneytinu bréf 30. júlí 1949 þar sem kom fram 

að bæjarráð Reykjavíkur skoraði á atvinnumálaráðuneytið „að láta fram fara rannsókn á 

stofnkostnaði og reksturskostnaði sementsverksmiðju í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 

þar sem skilyrði kunna að vera hagkvæmust. Er bæjarráð þess reiðubúið að greiða fyrir 

byggingu og starfsemi slíkrar verksmiðju hér.“192 Reykjavík sat ekki við sama borð og 

Akranes, þessi rannsókn sem Reykjavík óskaði eftir var aldrei gerð og rúmri viku eftir 

bréf borgarstjóra hafði ákvörðun verið tekin í málinu. Á sama tíma virðist 

Akraneskaupstaður enn vera vinna í málinu ef marka má bréf bæjarstjórans, Guðlaugs 

Einarssonar, til atvinnumálaráðherra 21. júlí en þar segir að vegna breyttra aðstæðna þá 

hafi bæjarstjórn Akraness samþykkt enn aðra breytingu á hafnargjöldum.193 

Í seinni tíð hafa einnig komið upp vangaveltur um staðsetningu verksmiðjunnar. 

Inga Svava Ingólfsdóttir fjallað um staðsetningu verksmiðjunnar í lokaritgerð sinni úr 

viðskiptafræði við HÍ. Þar benti hún á að einkennilegt hafi verið að ekki hafi verið 

kannaður sá möguleiki að tengja sementsverksmiðjuna og áburðarverksmiðjuna (sem 

búið var að ákveða að reisa) saman.194 Í sama streng tók Dr. Guðmundur Guðmundsson 

í bók Verkfræðingafélags Íslands Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár en hann sagði það 

vera „athyglisvert að þess sjást ekki merki að sú leið hafi verið könnuð að byggja 

sementsverksmiðju í tengslum við Áburðarverksmiðju ríkisins þó að staðsetning í 

Geldinganesi við Reykjavík kæmi til umræðu.“195 Töldu þau bæði að með samvinnu 

þessara iðnvera hefði verið hægt að hagnýta þar á milli mannafla, tæki og efni. 

Sementsverksmiðjan hefði hugsanlega getað „hagnýtt súrefni til bættrar brennslu í 

sementsofninum en súrefni skilst frá í rafgreiningu við vetnisframleiðslu“ og þá hafði 

																																																								
191	Jón E. Vestdal, „Hráefni til sementsframleiðslu og hagnýting þeirra: Erindi flutt í Verkfræðingafélagi 
Íslands 20. janúar 1950“, bls. 75. 
192	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Gunnars Thoroddsen, borgarstjóra, til 
atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 30. júlí 1949.	
193	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf Guðlaugs Einarssonar, bæjarstjóra Akraness, til 
atvinnumálaráðuneytisins, dagsett 21. júlí 1949.	
194	Inga Svava Ingólfsdóttir, Sementsverksmiðja á Íslandi. Lokaritgerð í viðskiptafræði 1970, bls. 4. 
195	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 19.	
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sementsverksmiðjan kost á því að framleiða áburðarkalk sem hefði getað nýst 

áburðarverksmiðjunni í fjölbreyttari áburðartegundir.196 Þá benti Inga Svava á að höfn 

var byggð fyrir áburðarverksmiðjuna sem sementsverksmiðjan hefði einnig getað nýtt,197 

en í stað þess að hugsa fyrir því voru ein helstu mótrök sementsverksmiðjunefndarinnar 

fyrir sementsverksmiðju í Reykjavík hafnleysi. Af hverju skyldu menn ekki hafa kannað 

þann kost? Gæti verið að einbeitingin hafi verið of mikil að reisa verksmiðju á Akranesi? 

Gæti ástæðan legið í því að málið var unnið á mettíma sumarið 1949? Eða höfðu menn 

ef til vill ekki áhuga á að gera Reykjavík að ákjósanlegri stað en raun bar vitni? Það er 

ljóst að það voru ekki aðeins þeir sem virtust hneigjast að því að Akranes væri vænlegasti 

kosturinn sem nefndu ekki Gufunes sem valkost, því Haraldur Ásgeirsson benti aldrei á 

þann möguleika heldur.  

 

„[R]áðuneytið hefir ákveðið að fyrirhuguð sementsverksmiðja skuli 

reist á Akranesi“ 
Rétt rúmum mánuði eftir að sementsverksmiðjunefndin skilaði skýrslu sinni um málið 

var skipuð nefnd, þann 5. ágúst, til þess „að gera tillögur um staðsetningu fyrirhugaðrar 

sementsverksmiðju.“ Bjarni Ásgeirsson, atvinnumálaráðherra, skipaði fjóra í nefndina; 

Einar Erlendsson, arkitekt, Sigurð Símonarsonar, múrarameistara og formann 

Akranesnefndarinnar, Helga Þorsteinsson, framkvæmdastjóra og Jón E. Vestdal formann 

sementsverksmiðjunefndarinnar.198 Nefndin tók sér ekki langan tíma til að taka ákvörðun 

og skilaði af sér niðurstöðu þremur dögum síðar, eða 8. ágúst. Nefndin taldi, eins og 

sementsverksmiðjunefndin, tvo staði koma til greina; Akranes og Reykjavík. Aðfinnslur 

um að í Reykjavík hefðu ákjósanlegri staðir en Geldinganes ekki verið skoðaðir virðast 

hafa náð til nefndarinnar og var Akranes borið saman við Örfirisey, en engar rannsóknir 

á sementsverksmiðju við Örfirisey höfðu verið gerðar og því er þriggja daga starf 

ágústnefndarinnar einu opinberu gögnin sem til eru varðandi þá staðsetningu. Niðurstaða 

nefndarinnar var sú að hagkvæmara væri að reisa verksmiðju á Akranesi en í Örfirisey.199 

																																																								
196	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 19. 
197	Inga Svava Ingólfsdóttir, Sementsverksmiðja á Íslandi. Lokaritgerð í viðskiptafræði 1970, bls. 4.	
198	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf til nefndarmanna frá atvinnumálaráðuneytinu, 
dagsett 5. ágúst 1949.	
199	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf ágústnefndarinnar til atvinnumálaráðherra, 
dagsett 8. ágúst 1949, bls. 1-3.	
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Taldi nefndin hráefnaöflun dýrari í Örfirisey en á Akranesi en ekki lágu fyrir töluleg gögn 

eða rannsóknir til stuðnings þeirri niðurstöðu. Varðandi dreifingu sementsins til 

aðalmarkaðssvæðisins (höfuðborgarsvæðisins) taldi nefndin að hún yrði kostnaðarsamari 

fyrir verksmiðju á Akranesi en nefndin taldi skynsamlegast að flytja ópakkað sement í 

þar til gerðum pramma sem sementinu yrði blásið í með þrýstilofti og hann affermdur á 

sama hátt, því næst yrði að koma sementinu fyrir í sementsgeymslu í Reykjavík sem þyrfti 

að byggja. Nefndin taldi að flutningskostnaðurinn með þessari aðferð yrði sambærilegur 

við sandflutninga frá Sviðinu til Akraness eða um sjö krónur á hvert tonn „enda þyrfti 

ekki að greiða hafnargjöld“.200 Haraldur Ásgeirsson gaf lítið fyrir þessa upphæð og sagði 

að það yrði að „gera ráð fyrir miklu hærri kostnaði við þennan lið.“201 Enn vantaði 

nákvæmari áætlun og nefndin byggði þetta á getgátum. Þá benti nefndin á að verksmiðjan 

á Akranesi væri betur sett hvað varðaði flutninga á sementi til Vesturlands norðan 

Hvalfjarðar og til Norðurlands austur í Skagafjörð; gera mátti ráð fyrir að um 15% 

framleiðslunnar færi þangað en til samanburðar var búist við að 60% framleiðslunnar yrði 

flutt á höfuðborgarsvæðið og búist var við að bifreiðar myndu flytja allt sement ef frá er 

talið það ópakkaða, milli Akraness og Reykjavíkur. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu, 

án nákvæmra útreikninga, að þegar upp væri staðið yrði dreifingarkostnaður í heild 

þremur krónum dýrari á hvert tonn í Örfirisey en á Akranesi.202 Haraldur Ásgeirsson 

undraði sig á þessari niðurstöðu nefndarinnar þar sem því var haldið var fram að það væri 

35 þúsund kr. dýrara að flytja 10 þúsund tonn frá Reykjavík til Akraness en að flytja 45 

þúsund tonn frá Akranesi til Reykjavíkur. Haraldur benti réttilega á að einkennilegt væri 

að svo virtist sem að tæknin við að ferja sement frá Akranesi til Reykjavíkur virkaði bara 

aðra leiðina, „því vissulega mætti nota sömu tæki og aðferðir við hvoru tveggja 

flutningana, án þess að heildarkostnaður aukist fyrir það, að flutt er minna magn“ sagði 

Haraldur.203 

																																																								
200	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf ágústnefndarinnar til atvinnumálaráðherra, 
dagsett 8. ágúst 1949, bls. 4-5. 
201	Haraldur Ásgeirsson, „Staðsetning sementsverksmiðjunnar (Svar við erindi dr. J. E. Vestdals)“, bls. 
91.	
202	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf ágústnefndarinnar til atvinnumálaráðherra, 
dagsett 8. ágúst 1949, bls. 3-5.	
203	Haraldur Ásgeirsson, „Staðsetning sementsverksmiðjunnar (Svar við erindi dr. J. E. Vestdals)“, bls. 
91.	
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 Bjarni Ásgeirsson, atvinnumálaráðherra, beið ekki boðanna og skipaði sama dag 

og nefndin hafði skilað áliti sínu, 8. ágúst, stjórn Sementsverksmiðjunnar og gerði Jón E. 

Vestdal að formanni. Hann sendi Jóni Vestdal einnig bréf samdægurs, sem formanns 

stjórnar Sementsverksmiðjunnar, þar sem hann tilkynnti honum „að ráðuneytið hefir 

ákveðið að fyrirhuguð sementsverksmiðja skuli reist á Akranesi og ber 

verksmiðjustjórninni að miða undirbúning að verksmiðjubyggingunni við þá 

staðsetningu.“204 Það má segja að Bjarni Ásgeirsson hafi þar verið að tilkynna Jóni E. 

Vestdal formanni stjórnar Sementsverksmiðju ríkisins ákvörðun sem Jón E. Vestdal, 

formaður ágústnefndarinnar, hafði tekið fyrr um daginn en þá ákvörðun byggði Jón E. 

Vestdal á áliti sem sementsverksmiðjunefndin hafði tekið rúmum mánuði áður en fyrir 

þeirri nefnd fór Jón E. Vestdal. Auk Jóns voru Helgi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 

Sambands íslenskra samvinnufélaga og nefndarmaður í ágústnefndinni og Sigurður 

Símonarsonar, formaður Akranesnefndarinnar og nefndarmaður ágústnefndarinnar, 

skipaðir í stjórn sementsverksmiðjunnar þann 8. ágúst.205 Velta má fyrir sér hvers vegna 

múrarameistari á Akranesi var valinn til þess að sitja í stjórn Sementsverksmiðju ríkisins 

enda hefur hann líklega haft mjög takmarkaða þekkingu á viðfangsefninu. En skýra má 

setu hans í stjórninni með bréfi sem Pétur Ottesen sendi Bjarna Benediktssyni sumarið 

1949 þar sem hann bað hann og Jóhann Þ. Jósefsson, sem báðir voru ráðherrar á þeim 

tíma, að greiða leið Sigurðar í stjórn Sementsverksmiðju ríkisins meðal annars á þeim 

forsendum að hann væri „mjög traustur Sjálfstæðismaður.“206 

Inga Svava segir í lokaritgerð sem vitnað hefur verið til áður að endanleg 

„staðsetning sementsverksmiðjunnar á Akranesi virðist vera að miklu leyti pólitísk 

ákvörðun“ og að Akranesnefndin og þingmaðurinn Pétur Ottesen hafi sótt fast eftir því 

að fá verksmiðjuna í bæinn og að ástæðan hafi verið að Akurnesingar „óttuðust 

atvinnuleysi.“207 Þá sagði Inga Svava að margt „virðist mæla gegn núverandi staðsetningu 

verksmiðjunnar“ nefndi hún í því samhengi að verksmiðjan væri byggð í húsaþyrpingu 

bæjarins með tilheyrandi óþægindum fyrir nágranna verksmiðjunnar, erfitt hefði verið að 

																																																								
204	ÞÍ. Landbúnaðarráðuneytið 2001-BA/273. örk 1. Bréf frá atvinnumálaráðuneytinu til formanns 
stjórnar Sementsverksmiðjunnar, dr. Jóns E. Vestdals, dagsett 8. ágúst 1949.	
205	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 18.	
206	BsR. Skjalasafn Bjarna Benediktssonar. Bréfa- og málasafn 1928-1970. Askja 2-13. örk 3. Bréf frá 
Pétri Ottesen til Bjarna Benediktssonar, dagsett 6. júní 1949. 
207	Inga Svava Ingólfsdóttir, Sementsverksmiðja á Íslandi. Lokaritgerð í viðskiptafræði 1970, bls. 4.	
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fá tæknimenntað fólk til starfa og aðalskrifstofan hafi lengi verið í Reykjavík með 

tilheyrandi aukakostnaði.208 Þá kom í ljós við rannsóknir á þykkt skeljasandsins við 

Syðra-Hraun að skeljasandslögin voru víða öllu þynnri en menn höfðu búist við. Þá var 

verksmiðjan í töluverðum vandræðum fyrstu árin vegna þess að lítil reynsla var af 

dælingu skeljasands af miklu dýpi (30-40 m) auk þess sem sandlögin voru þunn. Það kom 

einnig í ljós að sá skeljasandur sem var nothæfur var ekki nógu hreinn svo hreinsa þurfti 

sandinn með fleytingu en síðar fannst nægilega hreinn nothæfur skeljasandur.209 Þess má 

einnig geta að raforkan frá Andakílsárvirkjun nægði verksmiðjunni ekki svo lagður var 

sérstakur strengur frá Reykjavík yfir Hvalfjörð til Akraness til að tryggja nægilegt 

viðbótarafl.210 Sýnir það líklega ágætlega hve hratt málið var unnið árið 1949 og skortur 

á rannsóknum og athugunum var töluverður. 

  

																																																								
208	Inga Svava Ingólfsdóttir, Sementsverksmiðja á Íslandi. Lokaritgerð í viðskiptafræði 1970, bls. 5. 
209	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 27-30.	
210	Guðmundur Guðmundsson, Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár, bls. 45. 
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Niðurstöður 
Sementsverksmiðjumálið var mikið atvinnumál fyrir þjóðina, sama hvað menn þráttuðu 

um annað í málinu voru allir sammála því. Þegar Haraldur Ásgeirsson skrifaði um það 

hver væri þjóðarhagur sementsverksmiðju taldi hann fyrst upp atvinnuöryggið og þegar 

Hannibal Valdimarsson æsti sig yfir áhugaleysi ráðherra um málið sagði hann það vera 

mikið atvinnumál. Engin stóriðja var á Íslandi þegar sementsverksmiðjumálið var í gangi 

og fyrir það samfélag sem sementsverksmiðjan yrði reist í yrði mikil fjöldi starfa í boði. 

Hægt hefði verið að tryggja atvinnuöryggi byggðarlags til langs tíma og það sem meira 

er þá hefði sementsverksmiðja getað orðið sóknarfæri fyrir minna samfélag, sannkallaður 

hvalreki. Eins og „kenningin um miðsvæðið og jaðarinn“ segir til um þá eflast svæði með 

aukningu atvinnumöguleika. Framboð á vörum, fé og þekkingu eykst auk þess sem 

íbúaaukning verður á svæðinu. Þau snjóboltaáhrif sem fjölgun atvinnumöguleika getur 

haft eru mikil, þá sérstaklega þegar störfin krefjast tæknimenntunar eins og í 

sementsverksmiðjunni. Samfélagið sem fengi sementsverksmiðjuna gæti átt von á mikilli 

fjölgun ungs menntaðs fólks sem gæti haft góðar tekjur af starfi sínu og þá myndi ungt 

fólk líklega síður flytja af svæðinu þar sem atvinnumöguleikar væru miklir. Það var því 

ákaflega mikið í húfi og því er kannski ekki furða að sementsverksmiðjumálið snerist upp 

í að verða byggðapólitískt mál. 

 Haraldur Ásgeirsson sem stjórnaði sementsverksmiðjumálinu frá 1946-1948 var 

kominn af hugsjónamönnum í Önundarfirði. Hann hefur líklega vel skilið mikilvægi þess 

að tryggja atvinnuöryggi í Önundarfirði og þau snjóboltaáhrif sem slík verksmiðja gæti 

haft fyrir fjörðinn. Föðurbræður hans höfðu helgað líf sitt atvinnuuppbyggingu við 

Önundarfjörð. Þeir höfðu lagt peninga í rannsóknir á jarðefnum við fjörðinn, keypt 

vatnsréttindi í Dynjanda til þess að virkja og með rafmagninu stefndu þeir á stóriðju við 

fjörðinn. Haraldur ólst upp við þessa hugsun og þessa draumsýn. Það er því trúlegt að 

draumsýn föðurbræðra Haralds hafi ekki farið með þeim í gröfina heldur hafi Haraldur 

haldið henni á lofti og reynt eins og hann gat að fá stóriðju til Önundarfjarðar. Það er líka 

ýmislegt sem bendir til þess að hann hafi beitt sér meira fyrir Önundarfirði en aðra staði. 

Haraldur miðaði allar sínar rannsóknir við Vestfirði og þá einkum Önundarfjörð. Hann 

dró markvisst úr möguleikum þess að byggja sementsverksmiðju á Patreksfirði sem var 

að nokkru leyti tilefnislaust af hans hálfu og þvert á álit erlendra sérfræðinga sem aldrei 

vildu gera upp á milli Patreksfjarðar og Önundarfjarðar. Haraldur leyndi stjórnvöld 
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beinlínis upplýsingum til að ýta undir ágæti Önundarfjarðar umfram Patreksfjörð í 

málinu. Haraldur minntist hvergi á það í yfirliti sínu sem fylgdi frumvarpinu um 

sementsverksmiðju í Önundarfirði 1947 að danskir sérfræðingar töldu vænlegast að 

fluttur yrði inn kvarssandur fyrir verksmiðjuna í Önundarfirði. Á sama tíma notað hann 

nauðsynlegan innflutning á kvarssandi fyrir verksmiðjuna í Patreksfirði sem rök fyrir 

ágæti Önundarfjarðar fram yfir Patreksfjörð. Er það dæmi um hversu litaður Haraldur var 

í málinu gagnvart átthaga sínum. 

 Þó Haraldur hafi líklega ætlað svæði sínu og Vestfjörðum vel með rannsóknum 

sínum hefur hann líklega gert afdrifarík mistök með því að tala niður möguleika 

Patreksfjarðar í málinu. Möguleikar á verksmiðju á Patreksfirði voru nefnilega betri en 

Haraldur vildi af láta. Það varð til þess að Gísli Jónsson, þingmaður Barðstrendinga, fór 

að tala gegn Haraldi Ásgeirssyni á Alþingi ásamt því að ræða ágæti Patreks- og 

Vatnsfjarðar. Raunar gróf Gísli hreinlega undan æru Haralds með stóryrðum um persónu 

hans. Þá var það Gísli sem fékk þá breytingartillögu í gegn að fella skyldi út orðin „við 

Önundarfjörð“ í frumvarpinu um sementsverksmiðju í Önundarfirði. Alþingismenn 

Vestfjarða fylgdu málinu líka illa og segja má að Vestfirðingar hafi í málinu hver þvælst 

fyrir öðrum. 

 Það kvað við annan tón í málinu snemma árs 1949 eftir að 

sementsverksmiðjunefndin hafði tekið til starfa. Fóru Akurnesingar þá að láta til sín taka 

í málinu og virtust ætla að leggja allt í sölurnar til þess að fá atvinnuna í byggðarlagið. 

Þetta gerðu Skagamenn, að því er virðist, undir tryggri stjórn þingmanna svæðisins, þeirra 

Bjarna Ásgeirssonar, atvinnumálaráðherra og þingmanns Mýramanna, og Péturs Ottesen 

þingmanns Borgarfjarðar. Allir réru í sömu átt. Þó Akurnesingar hafi líklega verið að 

hugsa á svipuðum nótum og Haraldur hvað varðaði uppbyggingu og atvinnuöryggi voru 

e.t.v. aðrir hvatar sem drógu þingmennina áfram sem skýra má með 

ráðsmannskenningunni. Út frá ráðsmannskenningunni má gera ráð fyrir að þeir hafi verið 

að ganga erinda kjósenda sinna og kjördæmisins í málinu því þeir höfðu hag af því að 

beita sér í þeirra þágu t.d. vegna þess að þeir sóttu umboð sitt á Alþingi til þeirra á 

nokkurra ára fresti í gegnum kosningar. Á Íslandi voru einmenningskjördæmi svo að 

þingmennirnir þurftu aðeins að treysta á stuðning kjördæmisins til að komast á þing, ekki 

annarra landsmanna. Bjarni og Pétur þekktu vel til hvors annars og þjónuðu að nokkru 

leyti sama svæðinu, Borgarfjarðarhéraði. Þeir höfðu t.d. staðið saman að því að fá 
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Andakílsá virkjaða sem var líklega einn af þeim þáttum sem varð til þess að þeir vildu fá 

iðnað á svæðið. Pétur Ottesen virðist hafa verið sama um það hvers konar iðnaði yrði á 

komið á Akranesi því hann talaði einnig fyrir áburðarverksmiðju árið 1949. 

 Eftir að sementsverksmiðjunefndin tók til starfa miðuðust allar rannsóknir að 

verksmiðju á Akranesi, í fyrstu án þess að nokkuð benti til ágætis Akraness fyrir 

sementsverksmiðju. Upphaflega var markmiðið að reisa á Akranesi verksmiðju sem 

myndi sækja skeljasand á Snæfellsnes en sementsverksmiðjunefndin gekk út frá því að 

finna skeljasand sem næst Akranesi. Þá vann sementsverksmiðjunefndin náið með 

Akranesnefndinni (iðnaðarmálanefnd Akraness) í rannsóknum sínum og var þeim 

tengslum líklega komið á fyrir tilstilli Péturs Ottesen. Í Akranesnefndinni sátu þrír menn 

og tveir þeirra sátu einnig í bæjarstjórn Akraness. Af þeim þremur sem voru svo skipaðir 

í sementsverksmiðjunefndina var einn þeirra sonur Bjarna Ásgeirssonar, 

atvinnumálaráðherra. Tengsl Borgarfjarðarhéraðs við sementsverksmiðjumálið árið 1949 

voru því mikil. 

 Það er þó ekki fræði- eða stjórnmálamönnum sem helst er að þakka að 

Sementsverksmiðja ríkisins var staðsett á Akranesi, heldur sjómönnum af Skaganum sem 

sögðu frá reynslu sinni af skeljasandi á Faxaflóa. Við það varð Akranes vænlegri kostur 

en Önundarfjörður. Sementsverksmiðjunefndin mat það svo í kjölfarið að vænlegast væri 

að reisa verksmiðju á Akranesi eða í Reykjavík. Möguleikar á verksmiðju á 

höfuðborgarsvæðinu voru þó lítið kannaðir og er það rétt sem Inga Svava Ingólfsdóttir 

og Dr. Guðmundur Guðmundsson bentu bæði á síðar að einkennilegt er að ekki var 

kannaður sá möguleiki að reisa verksmiðjuna í tengslum við Áburðarverksmiðju ríkisins.  

Í ágúst 1949 var skipuð nefnd til að taka ákvörðun um hvar reisa ætti 

sementsverksmiðjuna. Var skipun í þá nefnd enn ein birtingarmynd 

ráðsmannskenningarinnar um að þingmenn gangi erinda kjósenda sinna því af þeim 

fjórum sem skipaðir voru í þá nefnd var Sigurður Símonarson einn þeirra, múrarameistari 

á Akranesi og formaður Akranesnefndarinnar. Virðist sú skipun hafa verið lítið annað en 

spilling þar sem Sigurður hafði takmarkaða þekkingu á viðfangsefninu og 

hagsmunatengsl hans voru skýr. Í það minnsta voru ekki múrarameistarar frá Reykjavík 

eða Önundarfirði í nefndinni. Ágústnefndin valdi verksmiðjunni stað á Akranesi og um 

leið var skipað í fyrstu stjórn Sementsverksmiðju ríkisins; Sigurður Símonarson var 

skipaður í þá stjórn fyrir tilstilli Péturs Ottesen eins og bréf Péturs til Bjarna 
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Benediktssonar sumarið 1949 vitnar til um. Þrátt fyrir ákvörðun Ágústnefndarinnar 

bendir ýmislegt til þess að vænlegast hafi verið að reisa verksmiðju í Reykjavík, við 

aðalmarkaðssvæðið og þá er mjög gagnrýnisvert hversu rýrar rannsóknir og athuganir 

voru á sementsgerð á Akranesi þegar ákvörðunin var tekin. Þá er sérkennilegt að engin 

alvöru rannsókn var gerð á kostum Örfiriseyjar sem virðist hreinlega hafa verið vænlegri 

kostur en Akranes. 

 Ástæða þess að Sementsverksmiðju ríkisins var valinn staður á Akranesi virðist 

að mörgu leyti vera sú hve fast Akurnesingar sóttust eftir verksmiðjunni. Það gerðu þeir 

undir tryggri leiðsögn þingmanna Borgarfjarðarhéraðs. Með því að Bjarni Ásgeirsson hafi 

skipað son sinn sem oddaatkvæðið í sementsverksmiðjunefndinni, sú staðreynd að 

Akurnesingar voru með puttana í öllu sem fram fór í málinu árið 1949, hve vel Bjarni og 

Pétur þekktu hvor til annars og það að Sigurður Símonarson, múrarameistari á Akranesi, 

hafi verið í nefnd á vegum stjórnvalda til að ákvarða staðsetningu verksmiðjunnar, virðast 

þeir Bjarni og Pétur hafa verið að ganga erinda héraðsins en ekki landsmanna. Óeining 

þeirra sem komu að málinu fyrir Vestfirði hafði neikvæð áhrif á framgang mála á því 

svæði. Haraldur Ásgeirsson og Gísli Jónsson, vildu rétt eins og Bjarni Ásgeirsson og 

Pétur Ottesen, fá sementsverksmiðjuna á sínar slóðir. Þeir börðust fyrir að fá hana í sitt 

hérað en unnu gegn hvor öðrum. Haraldur Ásgeirsson hefði nauðsynlega þurft stuðning 

þingmanns til að greiða veg Vestfjarða í þinginu en þar sem hann var svo einbeittur í að 

sanna ágæti Önundarfjarðar þá vann hann gegn Patreksfirði í málinu og því gerðist hið 

gagnstæða. Vestfirskur þingmaður varð til þess að tefja fyrir Haraldi sem að lokum varð 

til þess að draumsýn og hugsjón föðurbræðra Haralds varð aldrei að veruleika. 

 Sementsverksmiðjumálið var alla tíð byggðapólitískt mál. Bæði í meðför Haralds 

Ásgeirssonar og sementsverksmiðjunefndarinnar. Mikið var í húfi sem líklega byrgði 

mönnum sýn á skynsemi og samvinnu. Sama var hver kom að málinu, ætíð töluðu menn 

fyrir sinni heimabyggð. Allir sem komu að málinu freistuðu þess, í krafti stöðu sinnar, að 

draga verksmiðjuna á sínar heimaslóðir. Völdin réðu för. Er því ekki úr vegi að rifja upp 

orð Jóhannesar Áskelssonar jarðfræðings þegar hann sagði „Þessvegna fer stundum svo, 

að þeir, sem af hlýleika til óðalsins, hjeraðsins eða landsins vilja meta hin verðmætustu 

efni, glepjast í útreikningum.“ 
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