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ÚTDRÁTTUR 

Íslensk og bandarísk stjórnvöld skrifuðu undir varnarsamninginn í maí 1951 en í honum fólst 

að til landsins kæmi bandarískt varnarlið. Í kjölfarið hófust umtalsverðar framkvæmdir á 

vegum bandarískra hernaðaryfirvalda. Í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var 

vilji fyrir því að íslenskir byggingaraðilar tækju þátt í þeim enda var ljóst að þær yrðu 

lyftistöng fyrir íslenskt atvinnulíf á tímum atvinnuleysis og innflutningshafta.  

 Markmið ritgerðarinnar er athuga hvernig staðið var að stofnun Sameinaðra verktaka 

upp úr miðju ári 1951 en hið nýja fyrirtæki fékk eitt innlendra byggingaraðila rétt á 

varnarliðsframkvæmdunum. Ríkisstjórnin setti strax fram tvö viðmið um aðgengi að 

samtökunum: að allir byggingaraðilar ættu að fá aðgang sem höfðu til þess getu og áhuga. 

Árið 1954 voru Íslenskir aðalverktakar settir á stofn og urðu samtökin helmingseigendur á 

móti ríkissjóði og Sambandi íslenskra samvinnufélaga. Áhrif þessara breytinga á starfsemi og 

einkarétt Sameinaðra verktaka eru skoðuð. Þremur árum síðar urðu umskipti í rekstri 

Sameinaðra verktaka. Samtökin hættu eiginlegri verktöku og voru gerð að eignarhaldsfélagi, 

fyrst og fremst um eignarhlutann í Íslenskum aðalverktökum. Að auki voru þau gerð að 

hlutafélagi. Grennslast er fyrir um hvaða áhrif þetta hafði á einkarétt Sameinaðra verktaka á 

undirverktöku sem félagið hafði áður tryggt sér. Að síðustu er hugað að lokaskeiði 

Sameinaðra verktaka hf. á árunum 1957-2000 og verðmætustu eign þeirra, Íslenskum 

aðalverktökum. Í gegnum sögu og breytingaferli Sameinaðra verktaka er ætíð leitað svara 

við spurningunni: Hvenær lá einkarétturinn á varnarliðsvinnunni hjá samtökunum og 

hvenær hjá eigendunum sjálfum.  

 Niðurstaða ritgerðarinnar er að upphafleg viðmið ríkisstjórnarinnar um opið aðgengi 

að hinum nýju samtökum hafi ekki gengið eftir. Flestir þeirra sem síðar urðu eigendur 

Sameinaðra verktaka höfðu þegar mætt á undirbúningsfund áður en tilkynning var send til 

fjölmiðla um að til stæði að stofna slík samtök. Færð eru rök fyrir því að þeir sjö menn sem 

fyrstir komu að undirbúningsferlinu hafi náð lykilstöðu í samtökunum, að minnsta kosti til að 

byrja með. Eigendahópurinn breyttist einnig sáralítið upp frá því nema á þann hátt að þegar 

fækka fór í hópi forkólfanna þá færðist eignarhluturinn yfir til ekkna og annarra 

aðstandenda. Í ritgerðinni er sjónum beint að einkaréttinum á varnarliðsvinnunni og hvað 

hann fól í sér og kannað er hvenær hann lá hjá samtökunum og hvenær hjá eigendunum 

sjálfum. Slíkum rétti fylgdu mikil verðmæti. Fyrstu þrjú árin voru Sameinaðir verktakar 
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undirverktaki bandaríska aðalverktakans Hamiliton-félagsins þar til Íslenskir aðalverktakar 

tóku við hlutverki hans. Þá tryggðu Sameinaðir verktakar sér einkarétt á allri undirverktöku 

frá Íslenskum aðalverktökum auk þess að verða helmingseigandi að aðalverktökunni. Árið 

1957 færðist einkarétturinn af undirverktökunni frá Sameinuðum verktökum yfir til 

eigendanna sjálfra. Stofnuðu þeir verktakafyrirtæki til að sinna undirverktöku fyrir Íslenska 

aðalverktaka sem lengst af var Dverghamar sf. 
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ABSTRACT 

In May 1951, the governments of Iceland and the United States signed The Defense 

Agreement, which involved US military forces being stationed in Iceland. Consequently, 

those forces embarked upon considerable infrastructure projects. The government 

comprised of the Independence Party and the Progressive Party wanted Icelandic 

contractors to take part in those projects, which would be an obvious boon for the Icelandic 

economy in times of unemployment and import restrictions. 

 The aim of this thesis is to examine the background of the establishment in mid-1951 

of The Associated Icelandic Contractors, which was granted a national monopoly on defense 

projects. The Icelandic government immediately put forth two criteria for membership of 

the organization; all professional builders that were willing and able should have access. In 

1954, The Iceland Prime Contractors was established and The Associated Icelandic 

Contractors became part owners, with the government and The Federation of Icelandic 

Cooperative Societies sharing the other half. The impact of these changes on the activities 

and monopoly of The Associated Icelandic Contractors is examined. Three years later, the 

operations of The Associated Icelandic Contractors changed. The organization ceased to be 

an actual contractor and became a holding company, mainly focusing on its part in The 

Iceland Prime Contractors. In addition, it became a corporation. The effect of this on the 

monopoly on subcontracting which The Associated Icelandic Contractors had previously 

secured is examined. Finally, the concluding era of The Associated Icelandic Contractors in 

1957-2000 and its most valuable asset, The Iceland Prime Contractors, is examined. 

Throughout the history and changes of The Associated Icelandic Contractors, answers are 

always sought to the question of when the monopoly on defense projects lay with the 

organization and when with the owners themselves. 

 The thesis concludes that the government's initial criteria for open access to the new 

organization were not met. The vast majority of the parties which later became owners of 

The Associated Icelandic Contractors had already taken part in a preparatory meeting 

before an announcement was sent to the media that such an organization was to be 

formed. It is argued that the seven people who first had a hand in the preparatory process 

gained a key position in the organization, at least initially. Furthermore, the group of owners 

consequently only underwent minimal changes, except for when the original owners passed 
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away one by one and their shares were taken over by their widows and other relatives. The 

thesis focuses on the defense project monopoly and what it entailed, also examining when 

it lay with the organization and when with the owners themselves. These exclusive rights 

were very valuable. For the first three years, The Associated Icelandic Contractors was 

subcontractor to the American main contractor, The Hamilton Company, until The Iceland 

Prime Contractors assumed the main contractor’s role. At that point, The Associated 

Icelandic Contractors gained exclusive rights to all subcontracting from The Iceland Prime 

Contractors and became half-owner of the main contract. In 1957, the monopoly on 

subcontracting was transferred from The Associated Icelandic Contractors to the owners 

themselves. They established a contracting company, which was named Dverghamar sf. for 

most of the duration, to carry out subcontracting for The Iceland Prime Contractors.   
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INNGANGUR 

Sameinaðir verktakar voru eitt arðbærasta og jafnframt eitt umdeildasta félag landsins á 

seinni hluta 20. aldar. Rekstrargrundvöllur félagsins var lagður er bandarískt varnarlið sneri 

aftur til Íslands eftir fjögurra ára fjarveru í kjölfar varnarsamnings íslenskra og bandarískra 

stjórnvalda frá 5. maí 1951. Þá varð ljóst að miklar framkvæmdir stæðu fyrir dyrum á 

Keflavíkurflugvelli og hafði ríkisstjórnin frumkvæði að stofnun félagsins. Markmið hennar var 

að innlendir verktakar og byggingarmeistarar tækju sig saman og sæju sem einn aðili um þau 

verk sem þeir treystu sér til. Félagið átti að vera öllum opið sem hefðu áhuga og getu til að 

taka þátt. Yrði það eina leið innlendra byggingaraðila að varnarliðsvinnunni og skipti máli 

hvernig til tækist því viðbúið var að í einkaréttinum fælust mikil verðmæti fyrir eigendur 

félagsins.  

Eignarhald Sameinaðra verktaka og einkaréttur á framkvæmdum er meginefni þessarar 

ritgerðar. Í byrjun er sjónum beint að upphaflegu eigendunum og síðan að breytingum á 

eigendahópnum þar til félagið var afskráð árið 2000. Jafnframt er kannað í hverju 

einkarétturinn var fólginn og skoðað hvort eignarumráð á honum hafi legið hjá félaginu 

sjálfu eða eigendum þess. Um þessa þætti í sögu Sameinaðra verktaka hefur ekki verið 

fjallað um á einum stað áður.  

 Á níunda áratug 20. aldar voru Sameinaðir verktakar hf. harðlega gagnrýndir í 

fjölmiðlum fyrir háar arðgreiðslur til eigenda sinna. Á ríflega þrjátíu árum hafði fækkað í hópi 

stofnendanna og eignarhlutur ekkna og afkomenda aukist og var að því fundið að 

hlutfallslega færri eigendur störfuðu við byggingarframkvæmdir. Einnig var 

einokunaraðstaða félagsins gagnrýnd, sem og hið lokaða eignarhald og að langflestir 

eigendanna byggju á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum tíma kom endurtekið fram sú skoðun 

að enda þótt mál hefðu færst til verri vegar frá stofnun Sameinaðra verktaka þá hefði 

ætlunarverk stjórnvalda árið 1951 um opið aðgengi gengið eftir. 

 Í skýrslu Geirs Hallgrímssonar utanríkisráðherra, sem var fyrsti framkvæmdastjóri og 

lögfræðingur Sameinaðra verktaka, fyrir Alþingi árið 1984 segir: Sameinaðir verktakar „voru 

samtök íslenskra iðnmeistara og byggingarfélaga er stofnuð voru fyrir tilverknað þáverandi 

ríkisstjórnar í því skyni að tryggja, að Íslendingar ættu kost á öllum þeim framkvæmdum fyrir 

varnarliðið, sem þeir gætu annast. … Voru þetta opin og frjáls samtök iðnaðarmanna og 



8 
 

 

byggingarfélaga.“1 Undir þetta er tekið í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins árið 1989 og bætt 

við að því miður „hefur þetta félag lokast, þannig að það endurspeglar alls ekki þá starfsemi 

verktakafyrirtækja og iðnmeistara sem fram fer í landinu í dag.“2 Að mati Thors Ó. Thors, 

forstjóra Íslenskra aðalverktaka, urðu vatnaskilin árið 1954 því eftir það óskaði enginn eftir 

inngöngu í Sameinaða verktaka. „Félaginu var svo breytt í hlutafélag 1957, meðal annars til 

að auðveldara væri fyrir nýja aðila að taka þátt í þessu.“ Ljóst má vera að félagið opnaðist 

ekki eftir 1957 því Thor taldi sig geta fullyrt „að ekki eitt einasta hlutabréf í fyrirtækinu hefur 

skipt um hendur öðruvísi en gegnum erfðir…“3 Tilgangur ritgerðarinnar er að leita svara við 

eftirfarandi spurningum: Náðist markmið stjórnvalda í upphafi að hafa Sameinaða verktaka 

opið öllum sem áhuga höfðu? Ef Sameinaðir verktakar lokuðust árið 1954, hvernig skyldi 

eignarhaldið hafa komist á fyrir þann tíma? Önnur svið ritsmíðarinnar varða eftirfarandi: 

 Í 1. kafla er rætt almennt um stöðu efnahagsmála um miðja 20. öldina og hugað að því 

hvernig atvinnuleysi og innflutningshöft höfðu áhrif á stofnun Sameinaðra verktaka . Einnig 

er sjónum beint að starfseminni á Keflavíkurflugvelli og mannvirkjagerð á árunum 1946-

1951.  

 Í næstu fimm köflum er sjónarhornið þrengt og athyglinni beint að undirbúningi að 

stofnun Sameinaðra verktaka. Hverjum var boðið á fyrsta fundinn 2. júlí 1951? Hvers vegna 

voru þessir tilteknu aðilar valdir umfram aðra? Er hægt að meta ávinninginn sem þeim 

hlotnaðist? Skoðuð verða pólitísk, viðskiptaleg og persónuleg tengsl sem réðu valinu og 

greint frá  hagsmunaárekstrum sem af því hlutust. Færð verða rök fyrir því að þeir 

sjömenningar sem fyrstir komu að málinu hafi náð lykilstöðu í félaginu, að minnsta kosti til 

að byrja með. En hverjir aðrir urðu eigendur félagsins? Hverjir mótuðu „aðgangsreglurnar“? 

Hver var aðkoma stjórnvalda, bæði ráðherra og embættismanna, að málinu?  

 Í sjöunda kafla er fjallað um aðdraganda þess að Íslendingar tóku smám saman yfir 

allar  varnarliðsframkvæmdir frá árinu 1954 með stofnun Íslenskra aðalverktaka. Áttu ríkið 

og Samband íslenskra samvinnufélaga fjórðungshlut hvort en Sameinaðir verktakar helming. 

Hvaða áhrif hafði þetta nýja fyrirkomulag á eignarhald og einkarétt Sameinaðra verktaka á 

undirverktöku fyrir varnarliðið? Hvert var hlutverk ríkisstjórnarinnar í þessu ferli?  

                                                      

1
 Alþingistíðindi 1983-1984 A 5, 2775 og 2799. 

2
 Morgunblaðið 21. maí 1989, bls. 19. 

3
 Vísir 30. ágúst 1980, bls. 2. 
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 Í áttunda kafla er því lýst hvernig á því stóð að Sameinaðir verktakar hættu verktöku 

árið 1957 og voru gerðir að eignarhaldsfélagi, fyrst og fremst um eignarhlut þess í 

Aðalverktökum. Jafnframt var rekstrarforminu breytt úr sameignarfélagi í hlutafélag. 

Keflavíkurverktökum hf. var komið á fót með stuðningi utanríkisráðherra og áttu þeir að sjá 

um öll viðhaldsverkefni fyrir varnarliðið. En á hvaða forsendum fengu eigendur Sameinaðra 

verktaka á þessum tímamótum áframhaldandi einkarétt á undirverktöku í nýsmíði fyrir 

varnarliðið?  

 Í níunda kafla er fjallað um tímabil eignarhaldsfélagsins Sameinaðra verktaka hf. sem 

varði í 43 ár frá 1957 til 2000. Sagt er frá stofnun Dverghamra sf. árið 1961 sem voru í eigu 

verktakahluta félagsins – það er allra nema sérdeildanna – og tóku þeir við allri 

undirverktöku fyrir Íslenska aðalverktaka sf. Hvenær misstu eigendurnir einkaréttinn á 

verktökunni? Hverjar urðu lyktir Sameinaðra verktaka hf. og verðmætustu eignar þeirra, 

Íslenskra aðalverktaka? Hvaða menjar má finna í samtímanum, árið 2020, um Sameinaða 

verktaka?  

 Heimildir ritgerðarinnar eru af margvíslegum toga. Ýmsar greinar í blöðum og 

tímaritum4 og bækur5 hafa fjallað um efnið á einn eða annan hátt. Ein mikilvægasta 

heimildin er bók Eyþórs Þórðarsonar, Frá Keflavíkurflugvelli, sem gefin var út árið 1996 af 

Sameinuðum verktökum hf. Markmið bókarinnar er að fjalla um „stofnun og störf 

Sameinaðra verktaka … [og geta meðal annars] um þau áhrif sem störf verktakanna á 

Keflavíkurflugvelli höfðu á verkmennt Íslendinga, en að pólitískum deilum og umræðum um 

varnarmál verði sleppt.“6 Þótt Eyþór fjalli jafnan á jákvæðan hátt um tilurð og störf 

Sameinaðra verktaka þá færist hann ekki undan því að nefna nokkur atriði sem honum 

fannst miður fara. Til dæmis gagnrýnir hann að undirbúningsfundir hafi ekki verið auglýstir í 

aðdraganda að stofnun félagsins.7 Afar gagnlegt er að í bókinni eru birtir orðréttir kaflar úr 

ýmsum skjölum. Þar á meðal eru skjöl eða hluti skjala frá utanríkisráðuneytinu sem sögð eru 

vera í geymslu í Þjóðskjalasafni Íslands. Þau hafa ekki fundist þrátt fyrir ítrekaða leit þriggja 

                                                      

4
 Til að mynda birtust margar ítarlegar og gagnrýnar umfjallanir um starfsemi og fjármál Sameinaðra verktaka 

og Íslenskra aðalverktaka upp úr 1980 bæði í flokksblöðunum (Alþýðublaðinu, Morgunblaðinu, Tímanum og 
Þjóðviljanum) og óháðu fjölmiðlunum (DV, Pressunni og Helgarpóstinum). 
5
 Þar má nefna: Agnar Kl. Jónsson, Stjórnarráð Íslands (t.d. um varnarmáladeild, embættis- og stjórnmálamenn 

og ríkisstjórnir á sjötta áratugnum), Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands (t.d. um framkvæmd 
varnarsamningsins); Valur Ingimundarson. Í eldlínu kalda stríðsins (t.d. um pólitískar aðstæður á 6. áratugnum).  
6
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 182. 

7
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 62. 



10 
 

 

skjalavarða. Um er að ræða örk sem merkt er 76.G.2.8 og inniheldur efni sem varðar 

Sameinaða verktaka á tímabilinu 1951-1954, þar með talið undirbúning og stofnun félagsins. 

Þetta eru meðal annars bréf, samningar, skýrslur, fundargerðir, efni frá varnarmálanefnd9 og 

„álitsgjörð um sögu Sameinaðra verktaka fyrstu fjögur árin, 1951-1955, þar sem fram kemur 

hinn stórkostlegi árangur fyrirtækisins við verklegar framkvæmdir. Það er Tómas Árnason, 

fyrrverandi seðlabankastjóri og þáverandi formaður varnarmálanefndar, sem þar heldur á 

penna.“10 Jón Torfason skjalavörður á Þjóðskjalasafninu telur líklegast að örkin 76.G.2 hafi 

lent á röngum stað í flutningum árið 1998 en erfitt sé að geta sér þess til hvar hún gæti 

verið. Þó er bót í máli að Eyþór Þórðarson var búinn að ljósrita hluta af þessu efni og 

ýmislegt annað sem gagnlegt er, til dæmis blaðaúrklippur. Eftir lát Eyþórs (1998) höfðu 

dætur hans samband við Þjóðskjalasafnið og afhentu efnið11 sem varðveitt er í níu kössum. 

Eigi að síður setur það strik í reikninginn að komast ekki í allar frumheimildir úr 

utanríkisráðuneytinu. 

 Þótt Eyþór Þórðarson hafi haft ýmis gögn sem ekki eru tiltæk í dag þá hafa engu að 

síður komið fram heimildir eftir að bókin var gerð, sem hann hafði ekki aðgang að. Þetta eru 

fyrst og fremst skjöl í skjalasöfnum Bjarna Benediktssonar, utanríkisráðherra 1951-1953, og 

Geirs Hallgrímssonar. Geir var vel inni í málum Sameinaðra verktaka, að minnsta kosti fyrstu 

sex starfsár þeirra, þar sem hann gegndi ýmsum ábyrgðarstörfum. Hann var til dæmis 

viðskiptalegur framkvæmdastjóri, endurskoðandi, lögfræðilegur ráðunautur og lögmaður í 

málarekstri gegn skattyfirvöldum.12 Í söfnum Bjarna og Geirs má finna ýmis skjöl sem fylla 

inn í eyður, svo sem bréf af fundum ráðamanna og lista yfir eigendur Sameinaðra verktaka.  

 Áður en staðnæmst verður við árið 1951, stofnár Sameinaðra verktaka, verða ytri 

aðstæður skoðaðar sem höfðu áhrif á stofnun félagsins.     

                                                      

8
 Talan 76.G.2 er málalykill í skjalasafni utanríkisráðuneytis sem vísar til skjala um Sameinaða verktaka. (Sbr. 

tölvupóst frá Sigurði Þór Baldvinssyni, yfirskjalaverði utanríkisráðuneytisins, 18. mars 2016.) 
9
 Eyþór Þórðarson. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 122. 

10
 Eyþór Þórðarson. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 9. 

11
 Viðtal við Jón Torfason, 29. apríl 2016. Örkin 76.G.2 er ófundin, sbr. viðtal við Unnar Ingvarsson skjalavörð 8. 

ágúst 2019.  
12

 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 67; ÞÍ. GH 2013 B/2. B-Störf 1952-1957. Örk 5. Bréf Geirs 
Hallgrímssonar til stjórnar Sameinaðra verktaka, 17. nóvember 1955.  
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1. MANNVIRKJAGERÐ Á VELLINUM OG EFNAHAGSÁSTAND 1946-1951 

Við undirritun Keflavíkursamningsins 1946 milli íslenskra og bandarískra stjórnvalda breyttist 

hlutverk flugvallarins á Miðnesheiði. Allir bandarískir hermenn hurfu af landi brott snemma 

árs 1947. Keflavíkurflugvöllur var ekki lengur skilgreindur sem herstöð en bandarísk flugför 

máttu hafa afnot af flugvellinum vegna herstjórnar og eftirlits í Þýskalandi. Bandaríkin 

afhentu Íslendingum „Keflavíkurflugvöll ásamt öllum óhreyfanlegum mannvirkjum þar til 

skýlausrar eignar og umráða.“ Keflavíkurflugstöðin þjónustaði nú flug til og frá Íslandi en 

viðhaldi og rekstrarkostnaði var skipt á milli ríkjanna.13   

 Hermálaráðuneytið í Washington gerði samning við einkaaðila um starfrækslu á 

Keflavíkurflugvelli 1947-1951 eftir útboð; fyrst við American Overseas Airlines (AOA) í eitt ár 

og síðan Lockheed Aircraft Overseas Service næstu þrjú ár. Félagið Metcalfe-Hamilton 

Kansas City Bridge Company annaðist ýmsar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli á þessu 

tímabili en það gekk undir nafninu Hamilton-félagið meðal Íslendinga. Þar má nefna 

byggingu nýrrar aðalflugstöðvar, flugskýla, viðgerðastöðvar, gistihúss með 51 herbergi og 

íbúðarhúsa fyrir starfsmenn. Bandarískir starfsmenn voru að jafnaði um 1.000 og vann um 

þriðjungur fyrir verktaka en hinir voru á vegum flugfélaga. Íslenskum starfsmönnum fjölgaði 

smám saman og þegar mest var árið 1950 voru þeir um 370 og af þeim unnu 144 fyrir 

bandarísku verktakana. Þorri verkamanna var búsettur í Keflavík og nágrenni en 

iðnaðarmenn voru líklega flestir af höfuðborgarsvæðinu. Vorið 1951 hafði myndast lítill 

byggðarkjarni á flugstöðvarsvæðinu með þeirri þjónustu sem þykir nauðsynleg, eins og 

skólum, sjúkrahúsi, verslunum, kvikmyndahúsi og rakarastofu. 

 Fjárfesting bandarískra stjórnvalda vegna framkvæmdanna á Keflavíkurflugvelli á 

tímabilinu 1947-1951 er talin hafa verið um 12 milljónir dollara. Ef sú tala er umreiknuð á 

gengi ársins 1951 (1 dollari = 16,32 krónur) samsvarar það um 196 milljónum króna. Til 

samanburðar jafngilti þessi upphæð ríflega þriðjungi af heildartekjum íslenska ríkisins á því 

ári en þær voru um 560 milljónir króna. Í íslensku samhengi var þetta því geysilega há 

upphæð.14    

                                                      

13
 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands I, bls. 313-314. 

14
 Jón Viðar Sigurðsson, Keflavíkurflugvöllur 1947-1951, bls. 19-25; Hagskinna, bls. 746. Magnús V. Magnússon 

og Hans G. Andersen, starfsmenn utanríkisráðuneytisins, álitu þessa tölu a.m.k. fjórðungi hærri eða 15-16 
milljónir dollara haustið 1950. ÞÍ. URN. 1993. S/15-1. AA1/17-1. „Algert trúnaðarmál. Legation of Iceland 
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Samkvæmt Keflavíkursamningnum 1946 þurftu Bandaríkjamenn ekki að greiða tolla eða 

skatta vegna framkvæmdanna á Miðnesheiði. Á móti áttu Íslendingar að eignast þessi 

mannvirki eftir að samningurinn félli úr gildi. Hvor samningsaðilinn gat hvenær sem er eftir 

1951 krafist þess að rifta honum og vera þá laus mála í síðasta lagi ári síðar.15 Íslenskir 

ráðamenn höfðu því sterkar skoðanir á því hvar byggingarnar ættu að rísa og úr hvaða efni 

þær væru. Bandaríkjamenn vildu reisa bragga eða timburhús en „íslensk stjórnvöld vildu 

hins vegar ekki sætta sig við það“,  eins og Bjarni Benediktsson, dóms- og utanríkisráðherra, 

sagði á Alþingi síðla árs 1947,  „með því að okkur væri betra að eignast hús úr varanlegu efni, 

hvenær sem samningurinn félli niður.“16 Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra tók 

undir þessi orð er hann sagði að „íslenzkum hagsmunum [væri] betur borgið með því að hafa 

þessar byggingar varanlegar og vandaðar, með því að Íslendingar koma sjálfir til með að 

eignast þær og allt það, er fast er þarna suður frá.“17 Það byggingarefni sem ráðherrunum 

hugnaðist best var steinsteypan. Helsti ráðgjafi og eftirlitaðili íslenskra stjórnvalda með 

byggingaframkvæmdum var skipulagsstjóri ríkisins, Hörður Bjarnason. Hann var auk þess 

einn af lykilmönnum í viðræðum við bandarísk stjórnvöld um mannvirkjagerð á vellinum og 

engin bygging mátti rísa þar nema hann samþykkti teikninguna að henni.18  

 Við undirritun varnarsamningsins 5. maí 1951 féll Keflavíkursamningurinn úr gildi. 

Aftur áttu bandarískir hermenn að koma til Íslands en þeir máttu ekki vera fleiri en 3.900 

samkvæmt ákvæði samningsins nema íslensk stjórnvöld heimiluðu það. Þann 7. maí komu 

fyrstu 300 hermennirnir til landsins en fyrirsjáanlegt var að talsvert margir áttu eftir að 

bætast í hópinn næstu vikurnar og mánuðina. Eitt fyrsta verk hermannanna var að meta 

ástandið á bröggunum á Keflavíkurflugvelli sem reistir höfðu verið á stríðsárunum. Margir 

þeirra voru í slæmu ásigkomulagi, ryðbrunnir og götóttir, en þeir sem hægt var að nýta gátu 

hýst 1.800 manns.19 Þegar varnarliðið kom steðjuðu margvíslegir erfiðleikar að íslensku 

efnahagslífi. Hagvísar sýndu laka stöðu, landsframleiðsla hafði skroppið saman síðan 1946 og 

                                                                                                                                                                     

Washington 6, D.C. - Skýrsla um viðtal við Mr. Brownell, Special Assistant to the Secretary of Air í Washington 
25. september 1950.“ 
15

 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands I, bls. 314.  
16

 Alþingistíðindi 1947-1948 D, 180. 
17

 Alþingistíðindi 1947-1948 D, 218. 
18

 ÞÍ. URN. 1998-50. Askja B/638. Bréf Harðar Bjarnasonar til flugmálaráðuneytisins 29. maí 1951; Pétur J. 
Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands I, bls. 315. 
19

 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 218-221. 
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atvinnuleysi fór stöðugt vaxandi, einkum í Reykjavík.20 Vegna viðvarandi viðskiptahalla og 

gjaldeyrisskorts voru gjaldeyrishöft við lýði. Óskir um innflutning á ýmsum varningi og 

fjárfestingar vegna íbúðarhúsnæðis þurftu að fara í gegnum Fjárhagsráð. Iðulega var ráðið 

gagnrýnt fyrir að mismuna einstaklingum og hópum á vafasömum forsendum, til dæmis 

vegna búsetu.21 Í lok árs 1949 var gengi krónunnar fellt um 42,6%, til þess meðal annars að 

bregðast við langvarandi hallarekstri útflutningsatvinnuveganna, auk þess sem 

gjaldeyrisforði landsins var uppurinn. Til að draga úr viðskiptahalla setti stjórnin takmarkanir 

á byggingarframkvæmdir. Það sem vó þó á móti þessum neikvæðu þáttum var stuðningur 

vegna Marshall-áætlunarinnar sem stóð undir 20-25% alls innflutnings árin 1950-1951. Ef 

hennar hefði ekki notið við er vafasamt að Íslendingar hefðu til að mynda getað flutt inn 

byggingarefni.22  

 Á lokaári stríðsins, 1945, var byggt meira af íbúðarhúsnæði í Reykjavík en nokkru sinni 

fyrr, eða 541 íbúð. Sá fjöldi jókst árið eftir þegar teknar voru í notkun 634 íbúðir. Árið 1947 

hófst  samdráttarskeið á byggingarmarkaði sem varaði fram á miðjan sjötta áratuginn en þá 

náðist loks að ljúka við sama fjölda íbúða og 1945. Botninn á þessari niðursveiflu var árið 

1951 en þá voru einungis byggðar 282 nýjar íbúðir í höfuðstaðnum. Bera fór á atvinnuleysi 

meðal iðnaðarmanna í Reykjavík í fyrsta skipti um áraraðir. Tæplega 100 húsasmiðir voru án 

atvinnu frá janúar til loka apríl, auk þess sem talsvert stór hópur smiða hafði einungis 

reytingsvinnu á sama tíma. Úr rættist um sumarið en atvinnuleysið gerði aftur vart við sig í 

lok árs.23   

 Í byrjun október 1950, tæpum fjórum mánuðum áður en atvinnuleysið meðal 

iðnaðarmanna lét á sér kræla, hittust formenn allra iðnfélaga í byggingariðnaði í Reykjavík á 

fundi  

til að ræða hinar mjög svo ótryggu atvinnuhorfur byggingamanna … [og] um 

sameiginlegar aðgerðir iðnaðarmanna til að hafa áhrif á stjórnarvöld landsins í þá átt 

að atvinnuleysi yrði afstýrt, en það er nú yfirvofandi ef ekki er að gert. Fundarmenn 

luku upp einum munni um ömurlegar atvinnuhorfur í byggingaiðnaðinum sökum 

                                                      

20
 Þjóðhagsstofnun. Þjóðhagsreikningar 1945-1992, bls. 117; Tíminn 11. janúar 1976, bls. 8. 

21
 Þjóðviljinn 18. mars 1949, bls. 8.  

22
 Jóhannes Nordal, „Efnahagsmál í árdaga Fjármálatíðinda“, bls. 8; Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda 

stríðsins, bls. 161-164. Þórhallur Ásgeirsson, „Efnahagsaðstoðin 1948-1953.“, bls. 61-70.   
23

 Eggert Þór Bernharðsson, Helgi M. Sigurðsson, Trésmiðafélag Reykjavíkur 100 ára, bls. 158-159 og 162-163.  
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efnisskorts og annarra hindrana, sem fjárhagsráð leggur í götu þeirra manna sem 

eitthvað vilja framkvæma, einkum á sviði húsbygginga hér í bænum. Lá 

fundarmönnum þungt hugur til stjórnarvaldanna, sem sífellt bera við gjaldeyrisskorti 

…24 

Kosin var þriggja manna nefnd til að kanna atvinnuástandið og koma með tillögur til úrbóta. 

Hana skipuðu Guðmundur Halldórsson húsasmíðameistari, Jón Bergsteinsson 

múrarameistari og Einar Gíslason málarameistari. Atvinnuhorfur nefndarmannanna þriggja 

áttu eftir að glæðast því tæpu ári síðar urðu þeir stofnaðilar að Sameinuðum verktökum, 

einhverju arðbærasta félagi á Íslandi á seinni hluta 20. aldar.  

 

                                                      

24
 Þjóðviljinn 10. október 1950, bls. 8. 
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2. DRÖG AÐ INNLENDU FÉLAGI UM VARNARLIÐSFRAMKVÆMDIR 

2.1 Kynningarfundur 2. júlí 1951 

Hinn 2. júlí 1951, tæpum tveimur mánuðum eftir undirritun varnarsamningsins, boðaði 

Hörður Bjarnason skipulagsstjóri ríkisins sjö aðila sem tengdir voru verktöku og 

byggingarstarfsemi til kynningarfundar vegna fyrirhugaðra framkvæmda fyrir varnarliðið, 

einkum á Keflavíkurflugvelli. Markmið fundarins var að kanna áhuga og getu íslenskra 

byggingaraðila til að takast á við þetta risastóra verkefni.
25

 Fundurinn var haldinn í 

höfuðstöðvum Almenna byggingafélagsins hf. í Borgartúni 7. Tveir af eigendum þess, 

verkfræðingarnir Árni Snævarr og Gústaf E. Pálsson, sem jafnframt var formaður 

Verkfræðingafélags Íslands, sátu fundinn. Auk þeirra voru þrír trésmíðameistarar, Einar 

Kristjánsson, Guðmundur Halldórsson og Tómas Vigfússon og fulltrúar tveggja stærstu 

fagfélaganna í Reykjavík, Anton Sigurðsson, nýkjörinn formaður Trésmiðafélags Reykjavíkur, 

og Jón Bergsteinsson, formaður Múrarameistarafélags Reykjavíkur. Vitaskuld voru Anton og 

Jón einnig meistarar hvor í sinni iðn þótt þeir hefðu verið skráðir formenn fagfélagsins síns í 

fundargerð. Ekki er því úr vegi að skoða nánar hvað fram fór á fundinum og hvaða mikilvægu 

ákvarðanir þar voru teknar.  

 Hörður Bjarnason sagði fundargestum að: „Íslenskum stjórnvöldum væri umhugað um 

það, að byggingar þær, sem reistar kynnu að verða þar [á Keflavíkurflugvelli], yrðu háðar 

íslenskum byggingarreglum og framkvæmdar af íslenskum aðilum ef þess væri nokkur 

kostur.“  Hann kvað undirbúning málsins vera kominn á það stig að „þess væri óskað að 

hann færi nú vestur um haf á morgun þeirra erinda að ræða þessi mál.“ Hann vildi því  

heyra álit nokkurra verktaka á því, í fyrsta lagi: hvort íslenskir byggingameistarar 

treystust til þess að taka þessar framkvæmdir að sér, ef til kæmi, í öðru lagi: hvort 

grundvöllur væri fyrir samvinnu eða samstarf þessara aðila og í þriðja lagi: ef svo 

væri, hvort fundarmenn gætu bent á einhvern úr sínum hópi, sem gæti farið með sér 

fyrrgreinda skyndiför vestur um haf til ráðuneytis og gefið gæti upplýsingar um getu 

og bolmagn íslenskra verktaka o.fl., þó án allra skuldbindinga um tilboð og þvíumlíkt 

                                                      

25
 Fundargerðin er birt í heild í bók Eyþórs Þórðarsonar, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 46-47.  
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af beggja hálfu, enda sé málið aðeins á umræðugrundvelli nú milli íslenskra og 

amerískra stjórnvalda.  

Ástæðan fyrir því að ekki náðist í fleiri aðila var að sögn Harðar „vegna hins skamma 

undirbúningstíma… en hann liti svo á að fundarmenn væru hér fyrst og fremst sem fulltrúar 

íslenskra verktaka yfirleitt og þá sérstaklega formenn tveggja stærstu fagfélaganna í 

Reykjavík.“26 Fundarmenn voru sammála um „að ekki kæmi annað til greina en að íslenskir 

verktakar ynnu þessi verk“ ef það stæði þeim til boða og þeir sæju engin vandkvæði á því að 

takast á hendur þetta verkefni. „Fundarmenn samþykktu allir, samkvæmt tillögu 

Guðmundar Halldórssonar, að fara þess á leit við Gústaf E. Pálsson, að hann tækist á hendur 

þessa för með skipulagsstjóra sem fulltrúi íslenskra verktaka. Að svo búnu hvarf 

skipulagsstjóri af fundi.“ Í lokin ræddu fundarmenn um  

nauðsyn þess að athuga nánar á hvern hátt mætti skipuleggja verkefnin hér 

innanlands, þannig að viðunandi væri fyrir innlenda verktaka, sem hug hefðu á 

þessum málum og aðstæður til framkvæmda. Var þeim Einari Kristjánssyni, 

Guðmundi Halldórssyni, Árna Snævarr og Tómasi Vigfússyni falið að koma aftur 

saman til fundar og umræðna um þetta atriði. Fleira gerðist ekki.  

Í árslok 1951 var eignarhlutur sjömenninganna og/eða þeirra fyrirtækja sem þeir voru 

fulltrúar fyrir 31,7% í félaginu Sameinuðum verktökum sem þarna var verið að leggja grunn 

að.  

  

                                                      

26
 Skv. frásögn úr utanríkisráðuneytinu hafði Hörður tvo daga til að boða menn á fundinn. Sjá ÞÍ. Eyþór 

Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Keflavíkurflugvelli. Óskráð í ÞÍ. 
„Frásögn - Byggingar fyrir varnarliðið“, 11. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 
76.G.2.   
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Tafla 1. Hlutdeild „sjömenningana“ í Sameinuðum verktökum 31.12. 1951. 

  % 

Almenna byggingafélagið hf. (Árni Snævarr og Gústaf E. Pálsson) 11,8 

Byggingafélagið Brú hf. (Guðmundur Halldórsson) 7,1 

Byggingafélagið Stoð hf. (Einar Kristjánsson) 7,1 

Jón Bergsteinsson 2,4 

Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson 3,3 

SAMTALS 31,7 

Heimild: ÞÍ. GH. 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 2. 
„PARTICIPANTS IN ASSOSCIATED ICELANDIC CONTRACTORS“; 
Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 171-172. Sjá einnig 
fylgiskjal 1: Þátttakendur í Sameinuðum verktökum 31.12. 1951.    

----------------------------------------------- 

Rétt er að hnykkja á því að í fundargerðinni kemur alveg skýrt fram að íslensk stjórnvöld 

vildu að innlendir byggingarmeistarar tækju sig saman til að sjá um verktakastarfsemi á 

Keflavíkurflugvelli sem þeir treystu sér til. Allt frá undirritun varnarsamningsins 5. maí mátti 

vera ljóst að geysimiklar framkvæmdir stæðu fyrir dyrum fyrir varnarliðið. Í því erfiða árferði 

sem byggingariðnaðurinn var í vorið 1951 litu eflaust margir hýru auga til komandi tíma. 

Hvað gæti útskýrt það að sjömenningunum var boðið á kynningarfundinn en ekki öðrum í 

svipaðri stöðu? Í næsta kafla verður sjónum beint að atvinnurekstri þeirra, innbyrðis 

tengslum og sambandi við stjórnvöld.  

2.2 Sjömenningarnir  

2.2.1 Almenna byggingafélagið hf. 

Almenna byggingafélagið hf. sem Árni Snævarr og Gústaf E. Pálsson voru í forsvari fyrir var 

um miðja tuttugustu öldina stærsta verktakafyrirtæki landsins. Á fimmta áratugnum hafði 

það verið aðili að fjórum virkjunum, sá þar á meðal um nánast allar teikningar og 

framkvæmdir við Andakílsárvirkjun sem var næststærsta virkjun landsins árið 1945. Einnig sá 

Almenna byggingafélagið um að reisa miklar verksmiðjubyggingar, til að mynda 

Síldarverksmiðjuna á Siglufirði, og var brautryðjandi á ýmsum sviðum framkvæmda, til 

dæmis malbikun gatna hér á landi.27 Félagið var stofnað árið 1941 af Árna og Gústafi ásamt 

sjö öðrum og var hlutaféð 117 þúsund krónur þar sem allir áttu jafnan hlut. Athygli vekur að 

                                                      

27
 Sveinn Þórðarson, Verkin sýna merkin, bls. 100, 115-117; Morgunblaðið 16. janúar 1966, bls. 13. 
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einn stofnenda var Hörður Bjarnason arkitekt – síðar skipulagsstjóri ríkisins frá 1944-1954 – 

og var hann fyrsti formaður félagsins.28 Meðal stofnaðila var einnig athafnamaðurinn Björn 

Ólafsson29 sem meðal annars varð eigandi dagblaðsins Vísis, málgagns Sjálfstæðisflokksins, 

og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann var menntamála- og viðskiptaráðherra í ríkisstjórn 

Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks, sem var við völd frá mars 1950 til september 1953, auk 

þess sem flugmálaráðuneytið var undir hans stjórn en sá málaflokkur tengdist 

framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli á ýmsan hátt. Björn Ólafsson var orðinn formaður 

Almenna byggingafélagsins hf. á aldarfjórðungsafmæli þess 1966.30 Eins og málum var 

háttað sumarið 1951 höfðu Hörður og Björn persónulegan hag af því að framkvæmdir á 

Keflavíkurflugvelli yrðu sem veigamestar og dýrastar, að því gefnu að Almenna 

byggingafélagið hefði aðkomu að þeim. 

 Í aðdraganda að stofnun Sameinaðra verktaka var ráðherrann Björn Ólafsson beggja 

vegna borðsins þegar hann var að hlutast til um embættisverk Harðar Bjarnasonar. Í bréfi 

sem hann skrifaði fyrir hönd ráðuneytis síns til utanríkisráðuneytis 1. júní 1951 segir: 

„[V]egna þeirrar breytingar sem nú er að verða um rekstur vallarins … hefir [það] beðið 

skipulagsstjóra Hörð Bjarnason, að halda áfram fyrir þess hönd, eftirlit með 

byggingarstarfsemi allri á Keflavíkurflugvelli, eins og verið hefir.“31 Síðan gerist það að 

bandarískir aðilar ætluðu að hunsa valdsvið skipulagsstjórans, með því að senda hingað til 

lands 209 hermannabragga þann 11. júní að honum forspurðum, skrifaði Hörður 

flugmálaráðuneytinu bréf þremur dögum síðar. Í upphafi þess hnykkir Hörður á því að hann 

hafi fengið endurnýjað umboð til að hafa eftirlit með byggingarframkvæmdum á 

Keflavíkurflugvelli „skv. ósk flugmálaráðherra og með samþykki utanríkisráðherra …“.  Síðar 

segir hann að ekki komi til greina að mæla með braggabyggingum en „allt útlit er fyrir það 

að íslenzkir aðilar og stjórnarvöld hafi hér harla lítið um að segja, nema sérstakar ráðstafanir 

verði gerðar þegar í stað.“32 Daginn eftir, þegar allt virtist komið í hnút, ritaði Björn Ólafsson 

utanríkisráðuneytinu bréf: „Jafnframt því að senda ráðuneytinu bréf skipulagsstjóra, dags. 

                                                      

28
 Vísir 15. janúar 1966, bls. 9 og 13. Sjá einnig tilkynningu í Frjáls verslun 4. tbl. 3. árg. 1941, bls. 13, en þar er 

hlutaféð sagt vera 90 þúsund.  
29

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Björn Ólafsson“, bls. 32. 
30

 Vísir 15. janúar 1966, bls. 13. 
31

 ÞÍ. URN. 1998-50. Kassi B/638.  
32

 Þí. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. Þar er umslag merkt: 
„Byggingarmál Keflavíkurflugvallar. Lagt fram vegna stofnunar Sameinaðra verktaka“ og í eru m.a. bréf frá 
Herði Bjarnasyni 14. júní 1951. Frumrit bréfsins er líklegast í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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14. þ.m., varðandi byggingarframkvæmdir á Keflavíkurflugvelli, vill þetta ráðuneyti taka 

fram, að það telur mjög mikilsvarðandi að herstjórn Bandaríkjanna hafi nána samvinnu við 

skipulagsstjóra um byggingar og skipulag á vellinum.“33 Eftir þetta reyndu bandarísk 

hermálayfirvöld ekki aftur að hafa sína hentisemi um húsbyggingar á vellinum heldur leituðu 

eftir að ná fullu samkomulagi við íslensk yfirvöld.   

Víkur nú sögunni að öðrum þátttakendum kynningarfundarins.  

2.2.2 Byggingarmeistarar og formenn fagfélaga 

Formaður Múrarameistarafélags Reykjavíkur, Jón Bergsteinsson, var sjálfstætt starfandi 

byggingarmeistari. Hann reisti ófá hús á fimmta áratugnum, stór og smá, og var með marga 

menn í vinnu. Meðal annars var hann aðalverktaki við byggingu Búnaðarbankahússins í 

Austurstræti 5 og fékk lof fyrir vönduð vinnubrögð.34 Trésmíðameistararnir fjórir sem sóttu 

kynningarfundinn 2. júlí 1951 voru allir byggingarmeistarar í Reykjavík. Guðmundur 

Halldórsson var framkvæmdastjóri Byggingafélagsins Brúar hf. sem annaðist margar 

stórframkvæmdir um miðja 20. öldina. Þar má til dæmis nefna alla vinnu nema stálvinnu við 

framkvæmdir í Laugarnesi 1949-1950 þar sem reist var fyrir Olíuverslun Íslands hf. mesta 

olíustöð sem íslenskt fyrirtæki hafði þá séð um.35 Einar Kristjánsson var í forsvari fyrir 

Byggingafélagið Stoð hf. sem var stórt og öflugt verktakafyrirtæki og hafði meðal annars átt 

hagstæðasta tilboðið í stækkun Laxárvirkjunar 1950, sem tók tvö ár í smíðum. Yfir 

sumartímann, þegar mest var að gera, voru 50-70 manns við virkjunarframkvæmdirnar á 

sama tíma.36  

 Tómas Vigfússon sá um smíði á öllum húsum fyrir Byggingarfélag verkamanna en 

starfsemi þess var á félagslegum nótum og voru alþýðuflokksmenn ráðandi í því. Á tíu ára 

tímabili frá 1939-1949 hafði Byggingarfélag verkamanna látið byggja 160 nýtískuíbúðir og 

hugðist reisa 40 nýjar íbúðir árið 1950. Verkamönnum var boðið að gerast félagar og eiga 

þannig kost á að eignast eigin íbúð með því að fá hagstæð lán sem fjármögnuð voru að jöfnu 

af ríki og bæjarfélögum. Hlutverk félagsmálaráðherra var að skipa formann félagsins en 

                                                      

33
 Þí. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. 

34
 Frjáls verslun 9.-10. tbl. [sept.-okt.] 1948, bls. 199; Byggingarlistin 1. janúar 1951, bls. 15. 

35
 Lögberg 8. september 1949, bls. 3. 

36
 Alþýðublaðið 30. júlí 1950, bls. 8; Nýi tíminn 9. ágúst 1951, bls. 7. 
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aðalfundur kaus aðra í stjórn. Á stofnfundi 1939 skipaði Stefán Jóhann Stefánsson, 

félagsmálaráðherra og formaður Alþýðuflokksins, flokksbróður sinn Guðmund Í. 

Guðmundsson, síðar ráðherra, formann félagsins. Árið 1949 var síðan alþýðuflokksmaðurinn 

Tómas Vigfússon skipaður formaður af framsóknarmanninum Steingrími Steinþórssyni, 

forsætis- og félagsmálaráðherra, og var hann í því embætti árið 1951. Samstarfsmaður 

Steingríms í ríkisstjórninni 1950-1953, Bjarni Benediktsson, utanríkis- og dómsmálaráðherra, 

var árið 1939 skipaður eftirlitsmaður af hálfu bæjarstjórnar Reykjavíkur með starfsemi 

Byggingarfélags verkamanna og gegndi hann því starfi í nokkur ár. Bjarni var árið 1939 

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og starfandi prófessor í lögum en ári síðar varð hann 

borgarstjóri og gegndi því embætti í sjö ár.37 Anton Sigurðsson átti náið samstarf við Tómas 

um húsbyggingar fyrir Byggingarfélag verkamanna. Enn fremur stóðu þeir félagar að 

annarskonar byggingarframkvæmdum víða í Reykjavík, til dæmis við Melaskóla.38  

 Athyglisvert er að trésmíðameistararnir fjórir höfðu allir verið í stjórn Trésmiðafélags 

Reykjavíkur árið 1945, það er að segja Einar, Guðmundur og Tómas auk Antons, formanns 

félagsins.39 Aftur á móti var Anton sá eini sem enn gegndi embætti í stjórn TR 1951.40 Þó ber 

að líta til þess að TR var fremur fagfélag en eiginlegt stéttarfélag þangað til um miðjan sjötta 

áratuginn41 og hafði því innan sinna vébanda bæði meistara, sem voru um það bil 

fimmtungur42 félagsmanna, og sveina. Fyrsta fimm manna stjórn hins nýstofnaða félags, 

Meistarafélags húsasmiða, hafði innanborðs þá Anton, Guðmund og Tómas árið 1955 en 

hinir tveir stjórnarliðarnir, Gissur Sigurðsson og Ingólfur Finnbogason,43 voru einnig á lista 

yfir eigendur Sameinaðra verktaka í lok árs 1951. Allir stjórnarmeðlimir Meistarafélags 

húsasmiða voru í áðurnefndri stjórn TR árið 1945. Markvert er að níu stjórnarmenn í 

                                                      

37
 Alþýðublaðið 5. júlí 1949,  bls. 5 og 7; Fálkinn 9. júlí 1954, bls. 14. 

38
 Sveinn Þórðarson, Verkin sýna merkin, bls. 117; Valgerður Þóra Másdóttir. „Anton Sigurðsson – Minning“, 

bls. 43.   
39

 Morgunblaðið 15. mars 1945, bls. 12. 
40

 Eggert Þór Bernharðsson, Helgi M. Sigurðsson, Trésmiðafélag Reykjavíkur 100 ára, bls. 180. 
41

 Vef. „Saga Trésmiðafélags Reykjavíkur.“ Byggiðn. Félag byggingarmanna. (http://www.byggidn.is/um-
felagie/saga/2-byggidn/felagie/10-saga), skoðað 29. júlí 2019.    
42

 Miðað við árin 1945 og 1955. Sjá Eggert Þór Bernharðsson og Helgi M. Sigurðsson, Trésmiðafélag Reykjavíkur 
100 ára, bls. 149 og 181. 
43

 Eggert Þór Bernharðsson, Helgi M. Sigurðsson. Trésmiðafélag Reykjavíkur 100 ára, bls. 179.  
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Trésmiðafélagi Reykjavíkur árið 1945, eða ¾ stjórnar, urðu sjálfir eigendur eða voru í stjórn 

fyrirtækja sem eignuðust  rúman þriðjung í Sameinuðum verktökum í lok árs 1951.44  

2.3 Skyndiför vestur um haf  

Hinn 3. júlí 1951, daginn eftir kynningarfundinn, fóru Hörður Bjarnason skipulagsstjóri og 

Gústaf E. Pálsson verkfræðingur til Bandaríkjanna til viðræðna við yfirvöld um komandi 

framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli og getu íslenskra byggingaraðila til að takast á við þær. Í 

skýrslu sem þeir rituðu um árangurinn segir meðal annars um tilurð ferðarinnar: 

„Hershöfðingi varnarliðsins, McGaw, hafði lagt á það mikla áherzlu að til slíkrar farar yrði 

stofnað þegar í stað, með því að hefja þyrfti byggingastarfsemi á vegum herliðsins hið fyrsta, 

og taka þyrfti ákvörðun um gerð húsa, efnivið og byggjendur.“ 45 Á fundum sem síðan voru 

haldnir var viðhorf bandarískra hermálayfirvalda allt annað og sveigjanlegra en þremur 

vikum fyrr þegar þau í hasti vildu reisa mikla braggabyggð á vellinum án aðkomu Íslendinga. 

Á fundi með Kinsey ofursta – sem var yfirmaður þeirrar deildar MATS (Military Air Transport 

Service) sem sá um alla tilhögun framkvæmda á Keflavíkurflugvelli, hvernig fjárveitingu til 

verksins yrði varið og hverjir ynnu verkið – kom fram fullur vilji til að byggja húsin 

„samkvæmt íslenskum byggingarvenjum úr varanlegu efni, og gefa íslenzkum verktökum 

kost á því að bjóða í verkið þegar til kæmi.“ Í viðræðunum kom fram „að amerískir verktakar 

mundu óska eftir því að fá aðstöðu við þessar byggingar, og líklegt að ekki verði komist hjá 

því að bjóða þær einnig út þar í landi.“ Um fyrsta verk á vellinum lagði Kinsey „mikla áherzlu 

á það, að íslenzkir byggjendur tækju að öllu leyti að sér efnisútvegun og framkvæmdir á því 

sem fyrst yrði byggt, og þess yrði óskað í útboði að öryggi væri fyrir efnisútvegun og 

nægilegu vinnuafli, því hraða þyrfti málinu mjög mikið.“  Heildarskipulag svæðisins yrði falið 

teiknistofum í New York „[þ]ó verður að sjálfsögðu haft samráð við skrifstofu skipulagsstjóra 

um þau mál, sem önnur er lúta að byggingareftirliti á flugvallarsvæðinu.“46 Skýrsluhöfundar 

                                                      

44
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 171; ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 2. „PARTICIPANTS 

IN ASSOCIATED ICELANDIC CONTRACTORS“. Sjá fylgiskjal 2: Stjórn Trésmiðafélags Reykjavíkur 1945.  
45

 Skýrslan „Byggingarmál á Keflavíkurflugvelli“, dagsett 16. júlí 1951, er birt orðrétt í bók Eyþórs Þórðarsonar. 
Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 54-59. Frumritið er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
46

 Hörður og Gústaf lýsa því í skýrslunni hvaða stofnanir og deildir í Bandaríkjunum koma að málum um 
byggingarframkvæmdirnar á Keflavíkurflugvelli: Fjárveitinganefnd þingsins leggur fé til verksins til stjórnar 
flughersins og hún úthlutar þeim áfram til MATS sem ákveður hverjir byggja og hvað skuli byggt. Síðan er það 
verkfræðingadeild hersins í New York, sem „sér um hina tæknilegu hlið málsins …“. Fundur með MATS var í 
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voru ánægðir með viðtökurnar, þeim „var í hvívetna sýnd hin mezta vinsemd …“ og voru 

„bjartsýnir á það, að hugur fylgi máli gagnvart hverskonar samstarfi við Íslendinga og 

íslenzku ríkisstjórnina í þessu efni, er báðum aðilum megi verða til hags.“  

 Þessi tíðindi, að íslenskir verktakar myndu taka að sér verkefni á Keflavíkurflugvelli, 

mátti öllum vera ljós ekki síðar en 30. júlí, því þá sendi McGaw, yfirmaður varnarliðsins, frá 

sér tilkynningu sem birtist í Vísi. Þar segir meðal annars að yfir 3.000 lestir af byggingarefni 

fyrir varnarliðið hafi borist til landsins tveimur dögum fyrr með skipinu Minot Victory og 

„[u]ppskipun, flutningar og smíði úr þessu efni í Keflavík fer fram á vegum íslenzkra 

verktaka“.47  

2.4 Fjárveiting næst – undirbúningi hraðað 

Í byrjun ágúst var orðið ljóst að íslensku byggingaraðilarnir sem tækju að sér 

varnarliðsframkvæmdir yrðu undirverktakar Hamilton-félagsins. Í leyniskýrslu sem gerð var 

3. ágúst eftir fund Thors Thors sendiherra og Kinseys ofursta, yfirumsjónarmanns 

framkvæmda á Íslandi, kom fram að það var „talið heppilegt að „prime contractors“ væru 

amerískir því Congressional nefndir hefðu eftirlit með þeim, og ef hagnaður þætti keyra úr 

hófi fram [leturbreyting mín], yrðu allar áætlanir þeirra endurskoðaðar.“ Thor sendi síðan 

skýrsluna til Bjarna Benediktssonar utanríkisráðherra og sagði: „Enda þótt hér sé um 

trúnaðarmál að ræða, vil ég mælast til þess að þú sendir Herði Bjarnasyni þessa skýrslu.“48 

Afar sennilegt verður að teljast að þessi orð hafi einnig ratað til íslenskra byggingaraðila sem 

voru að  leggja drög að tilboði í upphafsframkvæmdir á Keflavíkurflugvelli. Því skal þó haldið 

til haga að Hörður Bjarnason sótti enga undirbúningsfundi að stofnun Sameinaðra verktaka 

sem í hönd fóru næstu vikurnar enda var hlutverk hans sem skipulagsstjóra að hafa 

„aðaleftirlit“ fyrir hönd íslenska ríkisins með þessum fyrstu framkvæmdum.49 

                                                                                                                                                                     

Washington 5. júlí og með verkfræðingadeild hersins í New York 12. júlí: Sjá Eyþór Þórðarson, Frá 
Keflavíkurflugvelli, bls. 55 og 58.  
47

 Vísir 30. júlí 1951, bls. 1.  
48

 BR. BB. Einkaskjalasafn nr. 360. Stjórnmálamaðurinn. Bréfa- og málasafn 1951. Askja 2-12, Örk 2. „Byggingar 
á Keflavíkurflugvelli.“ 
49

 Morgunblaðið 13. september 1951, bls. 7. 
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 Sunnudaginn 5. ágúst fékkst það staðfest að fjárveiting til að hefja 

varnarliðsframkvæmdirnar hefði fengist frá bandarískum stjórnvöldum.50 Þá hittust á 

Keflavíkurflugvelli að boði McGaws fulltrúar verkfræðideilda hersins, ríkisstjórnar Íslands og 

aðilar frá Hamilton-félaginu. Formleg ákvörðun var tekin á fundinum um að hefja viðræður 

við Íslendinga um fyrsta verkið á Keflavíkurflugvelli. Einnig var Gústaf E. Pálsson boðaður á 

fundinn að hans sögn „[s]amkvæmt ósk Hans Andersen, fulltrúa utanríkismálaráðherra ... “51 

Ekki þarf að koma á óvart að Gústaf hafi verið beðinn að mæta enda nýkominn frá 

Bandaríkjunum eftir viðræður við þarlenda áhrifamenn, sem þóttu heppnast vel, og sumir 

þeirra voru komnir til Íslands á þennan tiltekna fund. Gústaf hafði myndað tengsl við hina 

erlendu aðila og var inni í öllum málum. Auk þess var hann fulltrúi stærsta verktakafyrirtækis 

landsins og formaður Verkfræðingafélagsins. Auðsætt var að enginn annar hafði sömu 

forsendur og hann til að láta til sín taka sem fulltrúi innlendra byggingarmanna á þessum 

tíma. Þriðjudaginn 7. ágúst hittust sömu aðilar – fyrir utan McGaw og fulltrúa 

ríkisstjórnarinnar – á skrifstofu Almenna byggingafélagsins hf. Í bréfi sem hinir erlendu aðilar 

rituðu Gústafi um stöðu mála, var getu íslenskra verktaka til að takast á við komandi 

framkvæmdir þannig lýst:  

… we were advised that your company and several other construction companies 

were in the process of forming an organization of contractors as a joint venture for 

the purpose of handling construction work at Keflavik Airbase. You informed us that 

the group of contractors which were associated together are capable of performing 

this work economically and expeditiously and that the group was financially capable 

of carrying on the project.52  

Á grundvelli þessara upplýsinga var Gústaf boðaður á fund í Bandaríkjunum rúmri viku síðar. 

Í farteskinu átti hann að hafa fullbúið tilboð í fyrsta verkið á Keflavíkurflugvelli og sýna fram 

á áreiðanleika íslensku verktakanna. Þótt mögulegt sé að Gústaf hafi borið sig betur en efni 

                                                      

50
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. „Frásögn - 

Byggingar fyrir varnarliðið“, 11. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
51

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Byggingarvinna á Keflavíkurflugvelli“. 
Skýrsla sem Gústaf E. Pálsson sendi utanríkisráðuneytinu 9. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr 
utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
52

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Keflavíkurflugvelli. 
Óskráð í ÞÍ. Bréf frá Lee Metcalfe, f.h. Metcalfe-Hamilton, til Gústafs E. Pálssonar 8. ágúst 1951. Frumrit er í 
týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.    
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stóðu til er áhugavert hversu íslenskir verktakar voru langt á veg komnir að mynda félag um 

þessar mundir.   
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3. UNDIRBÚNINGSFUNDIR HEFJAST 

3.1 Fyrsti formlegi fundurinn  

Daginn eftir hittust 23 menn á skrifstofu Almenna byggingafélagsins hf., sem á einhvern hátt 

tengdust íslenska byggingargeiranum. Verið var að búa í haginn fyrir nýtt „verktakasamband 

í byggingariðnaði“ með kosningu bráðabirgðastjórnar og undirbúningi laga, auk þess að 

leggja drög að tilboði í fyrstu framkvæmdirnar á Keflavíkurflugvelli. Meðal fundargesta voru 

sex af þeim sjö sem Hörður skipulagsstjóri hafði boðað á kynningarfundinn 2. júlí – einungis 

Árna Snævarr vantaði – auk sautján nýrra manna. Fundargerðin er stutt og ekki minnst á 

hvernig umræður gengu fyrir sig og sker hún sig þannig úr öðrum slíkum sem til eru af 

undirbúningsfundum að stofnun Sameinaðra verktaka:  

Undirritaðir hafa ákveðið að stofna verktakasamband í byggingariðnaði. Til 

bráðabirgða voru þessir kosnir í stjórn og þeim falið að undirbúa lög fyrir sambandið 

og boða til framhaldsstofnfundar. … Gústaf E. Pálsson, form., Tómas Vigfússon og 

Einar Gíslason. Á stofnfundi í verktakasambandi byggingarmanna var rætt um að taka 

að sér verk á Keflavíkurflugvelli. Til aðstoðar stjórninni við útreikning tilboða voru 

kosnir: Þorkell Ingibergsson, Ingólfur B. Guðmundsson og Einar Kristjánsson. Ákveðið 

var, að þeir, sem áhuga hafa á tilboðum á Keflavíkurflugvelli, mæti næst komandi 

laugardag 13.30 og kynni sér útreikninga og tilkynni um þátttöku. Reykjavík 8. ág. 

1951.53 

Fundurinn var haldinn að ósk ríkisstjórnarinnar.54 Tilefni hans og tímasetningu má setja í 

samhengi við niðurstöðu sunnudagsfundarins þegar bandarísk stjórnvöld gáfu loks grænt 

ljós á að Íslendingar tækju að sér verktakastarfsemi fyrir varnarliðið. En hverjir skyldu hafa 

ráðið því hvaða aðilar fengju fundarboð? Ef þessi fundur er settur í samband við 

kynningarfund Harðar Bjarnasonar er freistandi að draga þá ályktun að það hafi verið fjórir 

úr hópi sjömenninganna, þeir Einar Kristjánsson, Guðmundur Halldórsson, Árni Snævarr og 

Tómas Vigfússon. Þar var þeim falið að stíga næsta skref og boða til fundar þar sem rætt yrði 
                                                      

53
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. Fundargerð, 8. ágúst 1951. Að 

hluta til birtist fundargerðin í bók Eyþórs Þórðarsonar. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 49-50. Frumrit er í týndu 
örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.    
54

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Byggingarvinna á Keflavíkurflugvelli“. 
Skýrsla 9. ágúst 1951 sem Gústaf E. Pálsson sendi utanríkisráðuneytinu. Frumrit er í týndu örkinni úr 
utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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um „á hvern hátt mætti skipuleggja verkefnin hér innanlands, þannig að viðunandi væri fyrir 

innlenda verktaka, sem hug hefðu á þessum málum og aðstæður til framkvæmda.“55  

 En áður en til þessa fundar var boðað má telja víst að íslenskir byggingaraðilar hafi átt í 

alvarlegum viðræðum, þótt það hafi ekki verið á formlegum fundum, á þeim fimm vikum 

sem liðnar voru frá kynningarfundinum. Því til staðfestingar má nefna aðGústaf E. Pálsson 

ritaði daginn eftir fundinn: „Orð hafa fallið um það á fundum [leturbreyting mín] að ýmsum 

myndi reynast erfitt að afla nauðsynlegs rekstrarfjár …“56 og ekki síður hversu langt stofnun 

verktakasambands var á veg komin, samanber lýsingu Gústafs við bandarísku 

viðsemjendurna daginn áður.  

 Af þessum sautján nýju mönnum áttu tólf þeirra eftir að eignast, beint eða í gegnum 

fyrirtæki, tæp 27% í samtökunum um áramótin 1951/5257 og um 33,4% hlutdeild í fyrsta 

samningnum við varnarliðið:58  

  

                                                      

55
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 47.  

56
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. „Byggingarvinna á 

Keflavíkurflugvelli“. Skýrsla 9. ágúst 1951 sem Gústaf E. Pálsson sendi utanríkisráðuneytinu. Frumrit er í týndu 
örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
57

 Sjá töflu 2 á næstu blaðsíðu.  
58

 Sjá fylgiskjal 3: Aðilar að fyrsta varnarliðssamningnum 22. ágúst 1951. 
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Tafla 2. Eignarhluti 12 nýrra aðila á fyrsta undirbúningsstofnfundi 8. ágúst 1951. 
  

Tryggingarupphæð 
 

 
Fjárframlag 

 
Hlutdeild 

Nýir aðilar 
8. ágúst 1951 

Almenna byggingafélagið hf. 250.000 400.000 11,8  

Árni Pálsson & Davíð Guðmundsson 45.000 72.000 2,1  

Benedikt Sveinsson & Gissur Sigurðsson 10.000 16.000 0,5  

Byggingamiðstöðin sf. 100.000 160.000 4,7  

Byggingafélagið Brú hf.  150.000 240.000 7,1  

Byggingafélagið Stoð hf. 150.000 240.000 7,1  

Byggingafélagið Goði hf. 150.000 240.000 7,1  

Guðmundur St. Gíslason 50.000 80.000 2,4  

Halldór Björnsson 30.000 48.000 1,4  

Helgi Kristjánsson 40.000 64.000 1,9 1,9 

Hervin Guðmundsson 10.000 16.000 0,5  

Hjálmar H. Guðmundsson 10.000 16.000 0,5  

Ingibergur Þorkelsson hf. (Þorkell Ingibergs.) 150.000 240.000 7,1 7,1 

Ingjaldur Jónsson & Hilmar Árnason 30.000 48.000 1,4  

Ingólfur B. Guðmundsson 100.000 160.000 4,7 4,7 

Ingólfur Finnbogason 70.000 112.000 3,3 3,3 

Jón Bergsteinsson 50.000 80.000 2,4  

Jón Guðjónsson 50.000 80.000 2,4  

Karl Sæmundsson 20.000 32.000 0,9  

Karvel Ögmundsson o.fl. 110.000 176.000 5,2  

Magnús Árnason & Gissur Símonarson 40.000 64.000 1,9 1,9 

Magnús K. Jónsson 10.000 16.000 0,5  

Magnús Oddsson 20.000 32.000 0,9 0,9 

Magnús Vigfússon & Einar Sveinsson 40.000 64.000 1,9 1,9 

Gunnlaugur B. Melsted 20.000 32.000 0,9  

Ólafur Pálsson 30.000 48.000 1,4  

Skipasm.st. Dröfn hf. (Kristmundur Georgs.) 40.000 64.000 1,9 1,9 

Stefán Einarsson 10.000 16.000 0,5  

Steingrímur Bjarnason 30.000 48.000 1,4 1,4 

Sveinbjörn Sigurðsson 20.000 32.000 0,9  

Tómas Tómasson & Guðmundur Tómasson 60.000 96.000 2,8  

Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson 70.000 112.000 3,3  

Tryggvi Stefáns., Guðjón Arngríms. o.fl. 70.000 112.000 3,3  

Valdimar Þorsteinsson 30.000 48.000 1,4  

Vilberg Hermannsson 10.000 16.000 0,4  

Þórður Jasonarson 40.000 64.000 1,8 1,9 

 2.115.000 338.4000 99,7 26,9 

     
*Faggreinafélag pípulagningameistara 100.000    
*Faggreinafélag rafvirkja 30.000    
 

Skýringar: Einnig mættu fulltrúar tveggja faggreinafélaga, pípulagningameistara og rafvirkjameistara. Hlutdeild þeirra er 
skráð í lok árs 1951 en nöfn þeirra eru hvorki sett inn í þátttakendalistann né framlag reiknað út sem hlutfall af 
heildarframlagi eigendahópsins. Ástæða þess gæti hafa verið sú að þau féllu ekki undir skilgreininguna verktaki. (Sjá nánar í 
6. kafla). 
 
Heimildir: ÞÍ. GH. 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 2. „PARTICIPANTS IN ASSOSCIATED ICELANDIC CONTRACTORS“; Eyþór 

Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 171-172. Hægt er að sjá hvaða félög eru tengd sumum þessara nýju manna í bók 

Eyþórs Þórðarsonar, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 50-51. 

------------------------------------------ 
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Byggingafélagið Brú hf. var eina fyrirtækið sem hafði tvo fulltrúa því Einar Jóhannsson, einn 

af stofnendum þess,59 mætti ásamt Guðmundi Halldórssyni framkvæmdastjóra sem einnig 

hafði komið á kynningarfundinn. Þrjú hlutafélög bættust í hópinn þar sem Kristmundur 

Georgsson mætti fyrir hönd Drafnar hf.,60 Þorkell Ingibergsson fyrir Ingiberg Þorkelsson hf. 

og Ingólfur B. Guðmundsson fyrir samnefnt fyrirtæki. Þarna mættu níu byggingarmeistarar: 

múrarameistararnir Magnús Árnason, Einar Sveinsson og Magnús Oddsson og 

trésmíðameistararnir Magnús Vigfússon, Ingólfur Finnbogason,61 Helgi Kristjánsson,62 Gissur 

Símonarson,63 Steingrímur Bjarnason64 og Þórður Jasonarson.65 Spurning er hvorum megin 

hryggjar Þórður fellur því þótt hann hafi eignast sem einstaklingur hlutdeild í Sameinuðum 

verktökum var hann einnig einn af stofnhluthöfum í Brú hf.66 Fulltrúar annarra fagfélaga en 

múr- og tréiðnar áttu einnig sína fulltrúa: Einar Gíslason var formaður Félags 

málarameistara,67 Grímur Bjarnason var formaður Félags pípulagningameistara68 og Jónas 

Ásgrímsson var fulltrúi rafvirkjameistara hjá Vinnuveitendasambandi Íslands.69 Að lokum 

skal telja Jóhann Kristjánsson, formann Íslenskra iðnrekenda.70 Tveir síðastnefndu, Jónas og 

Jóhann, finnast einir fundargesta ekki á neinum listum yfir eigendur að Sameinuðum 

verktökum.  

 Þessi mikilvægi fundur var ekki auglýstur og því erfitt að segja til um hvað hafi ráðið því 

að þessir sautján nýju menn fengu fundarboð en ekki aðrir í svipaðri stöðu. Ljóst er þó að 

ríkisstjórnin ætlaðist til að formenn fagfélaganna yrðu kvaddir á þennan fund „með það fyrir 

augum að þeir gæfu síðan meðlimum félaga sinna upplýsingar um málið og hefðu milligöngu 

                                                      

59
 Sveinbjörn Jónsson. „Fimtugur: Einar Jóhannesson múrarameistari“, bls. 8. 

60
 Ægir 1. janúar 1951, bls. 27. 

61
 DV 12. júlí 2001, bls. 26. 

62
 Á hluthafalista Sameinaðra verktaka hf. 1957 eru Magnús Árnason og Einar Sveinsson skráðir 

múrarameistarar en Magnús Oddsson, Magnús Vigfússon og Helgi Kristjánsson húsasmíðameistarar. Sbr. ÞÍ. 
Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Listi yfir hluthafa Sameinaðra verktaka hf. árið 
1957. Sjá einnig fylgiskjal 4: Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957.  
63

 Morgunblaðið 23. júlí 1946, bls. 11.  
64

 Steingrímur Bjarnason er skráður húsasmíðameistari, sjá Alþýðublaðið 4. júlí 1943, bls. 2. 
65

 Þórður Jasonarson er víða skráður sem byggingarmeistari, t.d. Þjóðviljinn 18. mars 1953, bls. 12. Hann er 
titlaður byggingafræðingur í lista yfir hluthafa í Sameinuðum verktökum 1957. 
66

 Morgunblaðið 25. janúar 1992, bls. 25. 
67

 Tímarit iðnaðarmanna 1. mars 1952 (Auglýsingar), bls. V. 
68

 BR. Félag pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1. A. Fundargerðabækur 1928-1998. 
Fundabók Félags pípulagningamanna. Stjórnarfundir. Febr. 1930 – Nóv. 65. 
69

 Þjóðviljinn 14. apríl 1951, bls. 8. 
70

 Alþýðublaðið 12. maí 1951, bls. 1.  
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um frekari ráðstafanir.“71 Þetta er sama hugsunin og á kynningarfundinum þegar 

formönnum tveggja stærstu fagfélaganna í Reykjavík, Antoni Sigurðssyni og Jóni 

Bergsteinssyni, var boðið að mæta þangað. Þess má geta að tólf af sextán þátttakendum 

auglýstu sig í Viðskiptaskránni árið 1951 – ekki er rétt að telja formann Íslenskra iðnrekenda 

með.72  

 Þótt ríkisstjórnin hefði óskað eftir að þessi fundur yrði haldinn sendi hún ekki fulltrúa á 

hann. En á næsta fund, þremur dögum síðar, mætti fyrir hennar hönd Hans G. Andersen og 

hafði fréttir að færa (sem Gústaf E. Pálsson vissi raunar einnig af) er höfðu áhrif á mótun 

félagsskaparins: 

Hafa Bandaríkjamenn óskað eftir því, að fulltrúar þeirra, sem verkið taki að sér, komi 

til New York eftir helgina til þess að ganga frá samningum. Þarf því að vinda bráðan 

bug að því að ákveða, hver það skuli vera, því að Bandaríkin gera það að skilyrði fyrir 

sitt leyti að þeir geti samið við einn ákveðinn aðila, hvort sem það er eitt firma eða 

samtök fleiri aðila, en það er verkefni þessa fundar að finna lausn á því máli.73 

Fyrstu framkvæmdir fyrir varnarliðið voru á næsta leiti og ljóst var á þessari stundu að 

Íslendingar þyrftu að sameinast um þær. Byggingaraðilar í undirbúningsteyminu og aðrir þeir 

sem tengsl höfðu við þá höfðu ekki langan tíma til að gera upp við sig hvort þeir vildu vera 

með.   

3.2 Tveir dagar til stefnu 

3.2.1 Undirbúningsfundur 11. ágúst 

Erfitt er að henda reiður á hversu margir mættu til fundar í húsakynnum Almenna 

byggingafélagsins laugardaginn 11. ágúst. Fundargerðin74 er ekki undirrituð, eins og sú fyrri, 

en sextán eru nefndir sem annaðhvort tóku til máls eða voru valdir til að gegna embætti 

                                                      

71
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Bréf úr utanríkisráðuneytinu til 

Sameinaðra verktaka 3. september 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.   
72

 Þeir fjórir aðilar sem ekki voru með í kynningarritinu Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. 
(Reykjavík, 1951) voru fyrirtækið Ingibergur Þorkelsson hf., trésmíðameistarinn Steingrímur Bjarnason og 
múrarameistararnir Magnús Árnason og Magnús Oddsson.  
73

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Frásögn - Byggingar fyrir varnarliðið“, 
utanríkisráðuneytið, 11. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2. 
74

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. Fundargerð 
11. ágúst. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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fundarstjóra og ritara. Ljóst er að fleiri en sextán sátu fundinn, til að mynda var Grímur 

Bjarnason, formaður Félags pípulagningameistara, einnig meðal fundargesta75 þótt hans sé 

ekki getið. Eins verður að telja líklegt að Einar Gíslason, formaður Félags málarameistara, 

hafi einnig mætt, þótt nafn hans sé ekki í fundargerð, þar sem hann var kjörinn í 

bráðabirgðastjórn þremur dögum áður, en hún hafði það hlutverk „að undirbúa lög fyrir 

sambandið og boða til [þessa] framhaldsstofnfundar.“ Skoðum nýju aðilana sem sannanlega 

voru á fundinum.  

 Það bættust við nýir fulltrúar þriggja byggingarfyrirtækja. Þorbjörn Jóhannesson 

kaupmaður, stundum kenndur við Kjötbúðina Borg, mætti sem enn einn fulltrúinn fyrir hönd 

Brúar hf. en hann var einn af stórum hluthöfum fyrirtækisins.76 Ef til vill átti hann annað 

erindi á fundinn því að eftir að Sameinaðir verktakar hófu starfsemi sína um mánuði síðar sá 

hann um rekstur mötuneytisins.77 Haraldur Bjarnason, bróðir Gríms pípulagningameistara,78 

mætti fyrir hönd Goða hf. Byggingarfélags, en félagið virðist hafa verið fjölskyldufyrirtæki, að 

minnsta kosti voru þeir bræður ásamt þeim þriðja í stjórn þess árið 1955.79 Halldór H. 

Jónsson var fulltrúi Byggingamiðstöðvarinnar sf. Hann var um miðja 20. öldina að hasla sér 

völl sem einn helsti fjárfestir og áhrifamaður í íslensku atvinnulífi. Sem dæmi um umsvif 

Halldórs á þessum tíma er að tveimur dögum eftir þennan fund, 13. ágúst, tók hann þátt í 

stofnun Borgarvirkis hf. ásamt athafnamönnum í Reykjavík sem tengdir voru 

Sjálfstæðisflokknum og var hann kosinn varaformaður félagsins.80 Halldór varð formaður 

Sameinaðra verktaka frá stofnun þeirra og til dauðadags árið 1992.  

 Á fundinn mættu þrír nýir aðilar frá  fagfélögum: Múrarameistarinn Ólafur Pálsson 

gegndi stöðu mælingafulltúa hjá Múrarafélagi Reykjavíkur en hafði áður verið formaður þess 

                                                      

75
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Greinargerð“ til Bjarna Benediktssonar 

utanríkisráðherra, ódagsett [frá sept.- des. 1951], undirrituð af Grími Bjarnasyni, Jóhanni Pálssyni, Sighvati 
Einarssyni, Runólfi Jónssyni, Óskari Smith, Haraldi Salómonssyni og Gísla Halldórssyni.   
76

 Þjóðviljinn 4. október 1951, bls. 4.  
77

 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 74. 
78

 Tíminn 11. júní 1969, bls. 10. 
79

 Mánudagsblaðið 9. júlí 1956, bls. 5.  
80

 Yfirlýst hlutverk Borgarvirkis hf. var verðbréfaviðskipti og lánastarfsemi en eiginlegi tilgangurinn var þó 
líklega fremur sá að sameina fésýslumenn – og mynda blokk gegn meintri ásælni Sambands íslenskra 
samvinnufélaga – um kaup á hlut í Áburðarverksmiðjunni sem um þetta leyti var verið að leggja drög að. 
Verksmiðjan sem tók til starfa árið 1954 var að stærstum hluta reist fyrir Marshall-fé. Áburðarverksmiðjan var 
60% í eigu ríkisins, 5% Reykjavíkurbæjar og u.þ.b. 15% einkaaðila og u.þ.b. 20% í eigu SÍS og kaupfélaga. [Sjá 
Mánudagsblaðið 5. nóvember 1951, bls. 1 og 8; Morgunblaðið 30. desember 1951 (Gamlársblað II), bls. 7; 
Eggert Á. Sverrisson, Áburðarverksmiðjan hf., bls. 75, (https://skemman.is/handle/1946/32547).] 
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og átt sæti sem fulltrúi félagsins á stéttaþingum.81 Athygli vekur hversu stóran hlut hann var 

skráður með sem einstaklingur um áramótin 1951/52 eða um 1,4% og hlutdeild hans í fyrsta 

samningnum var 2%. Þessir þrír síðasttöldu aðilar – Goði hf., Byggingamiðstöðin sf. og Ólafur 

Pálsson – áttu samtals um 13,3% í Sameinuðum verktökum um áramótin 1951/52 og um 

18,8% hlutdeild í fyrsta samningnum sem gerður var við varnarliðið.82 Tveir 

rafvirkjameistarar mættu fyrir hönd Félags löggiltra rafvirkjameistara, þeir Gissur Pálsson og 

Vilberg Guðmundsson,83 og voru að setja á laggirnar sérstaka rafvirkjadeild innan 

Sameinaðra verktaka. Að lokum ber að nefna fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem var, eins og áður 

kom fram, Hans G. Andersen, deildarstjóri í  utanríkisráðuneytinu.  

 Efni fundarins var „væntanlegar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli“ eins og segir 

fremst í fundargerðinni og er þar vísað til fyrsta verksins á Keflavíkurflugvelli, en jafnframt 

voru fundarmenn að búa í haginn fyrir framtíðina. Í máli Gústafs E. Pálssonar kom fram að 

bandarísk stjórnvöld vildu að íslenskum verktökum yrði „gefinn kostur á að gera tilboð í 

[fyrsta] verkið í samkeppni við ameríska bjóðendur … og óskað eftir tilboðum frá íslenzkum 

verktökum sem kæmu fram sem einn aðili gagnvart varnarliðinu.“ Þá nefndi hann „að 

ríkisstjórnin hefði áhuga á, að Íslendingar tækju að sér verkið og um það yrðu almenn 

samtök allra þeirra aðila, sem aðstöðu hefðu og vilja til að taka þátt í framkvæmdunum.“ 

Hans G. Andersen „staðfesti ummæli Gústafs um afstöðu ríkisstjórnarinnar í þessu máli og 

þeim [svo] áhuga, sem hún hefði á því, að íslenzkir aðilar yntu [svo] þessar framkvæmdir af 

hendi.“ Þessi afstaða ríkisstjórnarinnar kom áreiðanlega ekki á óvart enda í samræmi við það 

sem kom fram á kynningarfundinum hjá Herði Bjarnasyni. Í bréfi utanríkisráðuneytisins 

þennan sama dag er nánari grein gerð fyrirsjónarmiði stjórnvalda:   

Afskipti Stjórnarráðsins af byggingamálum varnarliðsins eru tvíþætt: Í fyrsta lagi að 

tryggja það, að Íslendingar sjái um að reisa þau mannvirki, sem reisa þarf. Í öðru lagi, 

að íslenzkir aðilar, sem áhuga hafi á því að taka þessa vinnu að sér og eru færir til 
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 Morgunblaðið 8. janúar 1950, bls. 5. 
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 Sjá fylgiskjal 1: Þátttakendur í Sameinuðum verktökum 31.12. 1951 og fylgiskjal 3: Aðilar að fyrsta 

varnarliðssamningnum 22.  ágúst 1951. 
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 Morgunblaðið 14. apríl 1951, bls. 2. 
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þess hafi jafna aðstöðu í þessu sambandi. Á bæði þessi atriði hefir verið fallizt af 

hálfu varnarliðsins.84 

Samkvæmt orðanna hljóðan vildi ríkisstjórnin því skapa almennar leikreglur um 

varnarliðsframkvæmdirnar og sporna gegn því að fámennur hópur yrði einn um hituna.  

 Fundarmenn þurftu að spýta í lófana. Gústaf E. Pálsson átti fyrir þeirra hönd að mæta 

til fundar í New York um miðja næstu viku með fullmótað tilboð. Nokkra enda átti enn eftir 

að hnýta: Enn hafði ekki tekist að ljúka við útreikning tilboðsins og einhverjir vonuðust eftir 

að ríkisstjórnin hlypi undir bagga við útvegun rekstrarfjár, og úr því þurfti að fá skorið. Einnig 

var óvíst hvers eðlis samstarf íslensku byggingaraðilanna yrði. Ljóst var að veigamikil 

verkefni biðu fundarmanna tveimur dögum síðar.   

3.2.2 Hans G. Andersen
85

 

Hans G. Andersen átti stóran þátt í að koma á fót þeim samtökum sem þarna voru í 

burðarliðnum. Sumarið 1954 fól Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra honum að semja 

greinargerð „um stofnun og starfsemi Sameinaðra verktaka“ vegna dómsmáls þar sem tekist 

var á um skattskyldu samtakanna. Í greinargerðinni lýsir Hans G. Andersen því að hann hafi 

fyrir hönd utanríkisráðuneytisins haft „forgöngu um stofnun samtakanna …“. Í upphafi lýsir 

hann umræðum sem fram fóru sumarið 1951 um hagkvæmni þess að íslenskir aðilar ynnu 

saman og tækju virkan þátt í framkvæmdum fyrir varnarliðið. „Fól ríkisstjórnin mér síðan að 

hafa forgöngu um að slík samtök yrðu mynduð og var í því skyni kvaddur saman fundur 

formanna iðnfélaga í Reykjavík og fulltrúa byggingarfélaga þar.“ Líklegast er Hans að skrifa 

hér um fundinn 11. ágúst.  

Á þeim fundi skýrði ég frá því, að miklar framkvæmdir væru í undirbúningi á vegum 

varnarliðsins og að ríkisstjórnin teldi hagkvæmt, að íslenzkir aðilar, sem hug hefðu á 

og tök til þess að taka að sér framkvæmdir þessar, mynduðu með sér samtök … [Þau] 

yrðu að vera opin, þannig að enginn aðili, sem uppfyllti hin almennu skilyrði, yrði 
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 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Byggingar fyrir varnarliðið“, frásögn, 

utanríkisráðuneytið 11. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.   
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 BR. BB. Einkaskjalasafn nr. 360. Stjórnmálamaðurinn. Bréfasafn 1954. Askja 2-12, Örk 5. Kaflinn byggist á 
bréfi og greinargerð Hans G. Andersen, 11. júní 1954.  
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útilokaður frá þátttöku. Fulltrúar byggingar-iðnaðarins voru sammála um, að þetta 

væri rétt stefna…  

Auk þess nefnir Hans að „menn voru sammála um, að hér væri ekki um venjulegt 

gróðafyrirtæki að ræða, því að enda þótt einskonar einokunaraðstaða væri sköpuð … þá 

myndi misnotkun leiða til þess að fyrr eða síðar, að verkin yrðu falin amerískum 

byggingarfélögum … Rétta sjónarmiðið væri því, að verkið mætti ekki fara fram úr 

kostnaðarverði að viðbættri lágri þóknun. Á grundvelli þessara umræðna voru síðan 

Sameinaðir verktakar stofnaðir …“ Um starf sitt sagði Hans að hann hefði „fyrir hönd 

utanríkisráðuneytisins [haft] eftirlit með þeim viðskiptum, þangað til varnarmálanefnd var 

stofnuð …“  

 Ljóst er að Hans G. Andersen fór ekki á fundinn 11. ágúst með fastmótuð fyrirmæli 

handa verðandi eigendum Sameinaðra verktaka, heldur fremur nokkur almenn viðmið sem 

ríkisstjórnin óskaði að farið væri eftir. Hlutverk hans var að auki að aðstoða hin nýju samtök í 

samningum og liðka til fyrir viðskiptum við bandarísk stjórnvöld. Afar ósennilegt verður að 

telja að hlutverk Hans hafi falið í sér eitthvert boðvald gagnvart öðrum fundargestum eins og 

lesa má í fundargerð. Í fundarlok segir til dæmis frá því að fundarstjóri hafi þakkað 

„fundarmönnum fyrir komuna og sérstaklega Hans Andersen fyrir að hafa mætt á 

fundinn.“86  

3.3 Fyrirkomulag samtakanna mótað – risasamningur í höfn 

Næsti fundur var haldinn mánudaginn 13. ágúst og var yfirskrift hans „framhaldsfundur um 

væntanlegar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli …“.87 Þessi fundur reyndist afdrifaríkur. Á 

fyrri hluta hans var tekist á um það hvernig samvinnu byggingaraðilanna skyldi vera háttað: 

Árni Snævarr lagði til að Almenna byggingafélagið „yrði aðalsamningsaðilinn, en aðrir aðilar 

stæðu svo á bak við verkinu til tryggingar …“ en Halldór H. Jónsson „gagnrýndi mjög tillögu 

Árna.“ Af þessu spruttu miklar umræður og sitt sýndist hverjum á fundinum án þess að í 

fundargerð sé farið nánar út í það. Kosin var sjö manna nefnd um málið, sem í áttu sæti 
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 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. Fundargerð 

11. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. Fundargerð 
13. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2. Kaflinn byggir á þessari fundargerð. 
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bæði Árni og Halldór, og var verkefni hennar að „leita eftir samkomulagsgrundvelli, svo að 

samvinna mætti takast.“ Eftir það voru greidd atkvæði um „samningsuppkast Árna og var 

það fellt með 12 atkv. gegn 7.“ Að því búnu var fundi frestað þar til síðar um kvöldið. Í hléinu 

hittust nefndarmenn og komu sér saman um tillögu sem kynnt var á kvöldfundinum:   

Nefndin lagði til að væntanlegir þátttakendur skrifuðu undir eftirfarandi yfirlýsingu, 

sem jafnframt kveður í grundvallaratriðum á um fyrirkomulag samtakanna og gefur 

þeim nafn.  

Undirritaðir gera með sér samning um að taka að sér framkvæmdir fyrir varnarliðið. 

Starfa samtök þessi undir nafninu Sameinaðir verktakar – Associated Icelandic 

Contractors. Þátttakendur taka á sig ábyrgð og skuldbindingar að þeirri fjárhæð og í 

þeim hlutföllum sem skráð eru hér að neðan. Arður og tap skiptist í sömu hlutföllum 

og ennfremur atkvæðamagn á fundum samtakanna.  

Tillögur nefndarinnar voru síðan bornar upp og samþ. í einu hljóði.   

Yfirlýsingin var undirrituð af tuttugu og þremur mönnum. Fyrr um daginn kusu nítján um 

hugmynd Árna en þegar gluggað er í fundargerðina má sjá að þeir sem sátu fundinn voru í 

það minnsta tuttugu og átta. Athyglisvert er því að hluti fundarmanna, og væntanlegra 

eigenda,  greiddi ekki atkvæði um það hvernig fyrirkomulag og samvinnu íslensku 

byggingaraðilanna skyldi vera háttað. Getur verið að sumir í undirbúningsteyminu hafi haft 

meiri formleg völd en aðrir, sem birtist á þennan hátt? Hugum nánar að fundargestunum 

sem þarna voru að undirbúa sinn fyrsta samning við varnarliðið, jafnframt því að leggja drög 

að Sameinuðum verktökum, og þeim sem þeir voru fulltrúar fyrir og byrjum fyrst á nýju 

mönnunum.  

 Á fundinn mættu átta sem ekki höfðu komið áður. Tveir af þeim voru fulltrúar tveggja 

byggingarfyrirtækja, Hafliði Jóhannsson fyrir hönd Ingibergs Þorkelssonar hf.88 og Indriði 

Níelsson fyrir Byggingamiðstöðina sf.89 Enn einn rafvirkjameistarinn, Ingólfur Bjarnason, 

mætti sem fulltrúi hinnar sérstöku rafvirkjadeildar, en hann var meðal annars í stjórn Félags 

raftækjasala árið 1950.90 Þeir einu af þessum nýju mönnum sem urðu beinir þátttakendur 

voru þrír iðnaðarmenn með 4,2% hlut í fyrsta samningnum og 2,6% eignarhlut í 
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 Frjáls verslun 1. október 1951, bls. 151. 

89
 Frjáls verslun 1. apríl 1950, bls. 70. 

90
 Tímarit iðnaðarmanna 1. mars 1950, bls. 4. 
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Sameinuðum verktökum í lok árs 1951: Múrarameistarinn Einar Sigurðsson frá Hafnarfirði 

var með 0,89% hlut í upphafsframkvæmdunum en eign hans í samtökunum var 0,47%.91 

Húsasmíðameistarinn Davíð Guðmundsson og félagi hans Árni Pálsson, sem ekki mætti á 

fundinn, eignuðust saman 2,67% í fyrsta verkinu og 2,12% í samtökunum.92 

Húsasmíðameistarinn Guðjón H. Sæmundsson var einungis með í fyrstu framkvæmdunum 

með 0,67% hlutdeild en lét það síðan gott heita. Var það óvenjulegt því allir aðrir 

þátttakendur í sömu stöðu urðu einnig eigendur að Sameinuðum verktökum.  Væntanlega 

skýrist þetta af aldri Guðjóns en hann var 68 ára93 og elstur þátttakenda. Hér má draga fram 

hvers konar byggingaraðilar sáu um fyrstu varnarliðsframkvæmdirnar: Þessir sex nýju menn 

ásamt 17 öðrum, sem höfðu áður mætt á að minnsta kosti einn undirbúningsfund, skrifuðu 

undir yfirlýsinguna fyrir hönd 19 aðila er samanstóðu af átta byggingarfyrirtækjum,94 fjórum 

félögum tveggja iðnaðarmanna,95 fimm einstaklingum96 og tveimur fagfélögum.97  

 Hverjir skyldu hafa verið á fundinum aðrir en þessir tuttugu og þrír sem undirrituðu 

yfirlýsinguna? Fimm eru nefndir til viðbótar í fundargerð. Þarna voru Halldór H. Jónsson fyrir 

hönd Byggingamiðstöðvarinnar og Gústaf E. Pálsson fyrir Almenna byggingafélagið. Auk þess 

var Einar Gíslason málarameistari sem sæti átti í bráðabirgðastjórninni. Tveir lögfræðingar, 

Ágúst Fjeldsted og Sigurður Ólason, voru boðaðir til ráðgjafar en höfðu ekki að öðru leyti 

                                                      

91
 Einar Sigurðsson var í félagi við húsasmíðameistarann Steingrím Bjarnason sem mætti á fundinn 8. ágúst. 

Voru þeir báðir skráðir í bók Eyþórs Þórðarsonar, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 51-52, sem þátttakendur í fyrsta 
samningnum en einungis Steingrímur var á lista Geirs Hallgrímssonar yfir eigendur SV um áramótin 1951/52 
með tæp 1,42%. Á hluthafalista frá 1957 er Einar skráður með 0,44% en db. Steingríms með 0,9%. Því má gera 
ráð fyrir að Einar hafi átt um þriðjung og Steingrímur 2/3 í sameiginlegum hlut þeirra á árinu 1951. Sjá fylgiskjal 
4: Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957. 
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 Sjá fylgiskjal 1: Þátttakendur í Sameinuðum verktökum 31.12. 1951 og fylgiskjal 3: Aðilar að fyrsta 
varnarliðssamningnum 22.  ágúst 1951.  
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 Vef. „Guðjón H. Sæmundsson (f. 11-08-1883 – d. 26-10-1960)“. Garður.is 
(https://www.gardur.is/einstakl.php?action=leita&nafn_id=179646&sumarblom_help=&umhirdu_beidni_help
=), Skoðað 25. janúar 2018.  
94

 Það voru níu einstaklingar sem skrifuðu undir f.h. átta byggingarfyrirtækja: Ingibergur Þorkelsson hf. 
(Þ.[orkell] Ingibergsson, H.[afliði] Jóhannsson), Stoð hf. (Einar Kristjánsson), Brú hf. (Guðm.[undur] 
Halldórsson), Byggingamiðstöðin sf. (Indriði Níelsson), Goði hf. (Haraldur B. Bjarnason), Dröfn hf. (Vigfús 
Sigurðsson), Ingólfur B. Guðmundsson hf. (Ingólfur B. Guðmundsson) og Almenna byggingafélagið hf. (Árni 
Snævarr).   
95

 Átta iðnaðarmenn, annaðhvort múrara- eða trésmíðameistarar, lögðu saman í púkk og mynduðu tveggja 
manna félög: Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson, Einar Sveinsson & Magnús Vigfússon, Steingrímur 
Bjarnason & Einar Sigurðsson og Davíð Guðmundsson & Árni Pálsson [sem mætti líklegast ekki á fundinn]. 
Þetta eru því sjö undirskriftir. 
96

 Ingólfur Finnbogason, Magnús Oddsson, Guðjón H. Sæmundsson, Ólafur Pálsson og Þórður Jasonarson.  
97

 Grímur Bjarnason f.h. Félags pípulagningamanna og Ingólfur Bjarnason f.h. Félags rafvirkja. 
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persónulegra hagsmuna að gæta.98 Nú ætti að vera hægt að geta sér þess til hvaða níu hafi 

ekki kosið um tillögu Árna Snævarr: Augljóst er að lögfræðingarnir tveir kusu ekki. Þarna 

voru ellefu einstaklingar frá átta byggingarfyrirtækjum, þrjú þeirra höfðu tvo fulltrúa, en frá 

jafnræðissjónarmiði er líklegt að þrír þeirra hafi ekki greitt atkvæði.99 Gera má ráð fyrir að 

sama sjónarmið hafi gilt meðal þeirra iðnaðarmanna þar sem tveir lögðu saman í púkk en 

báðir voru á fundinum. Í því tilviki voru sex iðnaðarmenn sem mynduðu þrjú „félög“ og þrír 

þeirra hafa því ekki kosið.100 Og ekki er líklegt að Einar Gíslason hafi greitt atkvæði því hann 

var ekki aðili að fyrsta samningnum. Þannig að ástæðan fyrir því að níu fundargestir kusu 

ekki réðst af samsetningu hópsins en ekki því að sumir aðilar innan hans hefðu meiri formleg 

völd. 

 Með undirritun yfirlýsingarinnar gáfu íslensku byggingaraðilarnir Gústafi E. Pálssyni 

umboð um að hann mætti fyrir þeirra hönd gera samning við bandarísk stjórnvöld um 

verktöku á Keflavíkurflugvelli og í því komu einnig fram fjárhagslegir burðir, tryggingafé og 

hlutfall hvers og eins í fyrsta verkinu.101 Gústaf óskaði eftir því að Guðmundur Halldórsson 

trésmíðameistari færi með honum til aðstoðar vestur um haf í samningaviðræðurnar og var 

það samþykkt. Niðurstaðan var sú að 22. ágúst var undirritaður samningur um byggingu 102 

stórra bragga til bráðabirgða, samtals rétt um 20.000 m2 að grunnfleti – sem er svipað og 

grunnflötur Smáralindar102 – auk vatnsleiðslu-, holræsa- og vegaframkvæmda á 

varnarsvæðinu. Samningurinn hljóðaði upp á tæpar 11,3 milljónir króna „sem þótti á þeim 

tíma svimandi há upphæð á íslenskan mælikvarða“103 enda jafngilti sú tala rétt um 2% af 

heildartekjum ríkissjóðs árið 1951.104 Eignarhluti íslensku byggingaraðilanna sem gerðu 
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 Nöfn lögfræðinganna Ágústs og Sigurðar finnast ekki á neinum listum yfir eigendur Sameinaðra verktaka.  

99
 Þ.e.a.s. tveir frá fyrirtækjunum Ingibergur Þorkelsson hf., Byggingamiðstöðin sf. og Almenna byggingafélagið 

hf.  
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 Þessir aðilar voru: Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson,  Einar Sveinsson & Magnús Vigfússon og 
Steingrímur Bjarnason & Einar Sigurðsson.  
101

 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 50-53; Sjá fylgiskjal 3: „Aðilar að fyrsta samningnum 22. ágúst  

1951."   
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 Vef. Helgi Már Halldórsson, „Smáralind, Kópavogi.“ ASK Arkitektar ehf. 
(http://www.ask.is/is/verk/verkefni/smaralind), skoðað 28. júlí 2019. 
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 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 50-53, 64, 127 og 129. Þessir braggar samanstóðu af 70 
svefnskálum = 203 m

2
 og 15 þjónustubyggingum = 372 m

2
 (sjá myndir af bröggunum bls. 88-89). Í viðtali við 

Hörð Bjarnason (Morgunblaðið 13. september 1951, bls. 7) kemur fram að braggarnir voru reistir langt frá því 
svæði þar sem varanlegu steinsteyptu húsin skyldu síðar vera byggð.  
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 Jón Viðar Sigurðsson. Keflavíkurflugvöllur 1947-1951, bls. 22; Hagskinna, bls. 746.  
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þennan stóra samning var 70,2% í Sameinuðum verktökum í árslok 1951.105 Um aðra 

eigendur, 30% hópinn, verður fjallað í næsta kafla.  

 En hver var áhætta íslensku byggingarmeistaranna vegna þessa samnings? Í skýrslu 

sem Gústaf E. Pálsson sendi utanríkisráðuneytinu 9. ágúst segir að það sé enn með öllu 

óráðið hvernig samtökin um verkið muni verða. 

Til framkvæmdanna þarf mikið fjármagn og erfitt að framkvæma verkið, nema undir 

einni yfirstjórn og sameiginlegri ábyrgð. Orð hafa fallið um það á fundum, að ýmsum 

mundi reynast erfitt að afla nauðsynlegs rekstrarfjár, til þess að geta tekið þátt í 

þessari vinnu og talið líklegt, að ríkisstjórnin myndi hafa fyrirgreiðslu um öflun 

lánsfjár í þessu skyni. Hinsvegar hefir því verið haldið fram, að aðilar að verkinu verði 

að setja tryggingar fyrir því, að þeir geti sett nægar tryggingar fyrir bankaábyrgð og 

haft nóg reiðufé til þess að greiða vinnulaun, þangað til mánaðarleg greiðsla kemur 

frá varnarliðinu.   

Um þessa ósk um fyrirgreiðslu handskrifar Bjarni Benediktsson efst á skýrsluna: „Tel að 

milliganga ríkisins um útv. rekstrarlána komi ekki til greina.“106 Megináhættan var því tvenns 

konar: Að tilboðið væri of lágt og/eða að rekstrarféð dygði ekki í einn mánuð áður en 

greiðslur kæmu frá Bandaríkjunum.  

 

 

                                                      

105
 Eyþór Þórðarson. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 171; ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 2. „PARTICIPANTS 

IN ASSOCIATED ICELANDIC CONTRACTORS“. Sjá fylgiskjal 3: Aðilar að fyrsta samningnum 22. ágúst  1951. 
  
106

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. „Byggingarvinna á Keflavíkurflugvelli“, 
9. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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4. TÍMAMÓT, FRÉTTATILKYNNING SEND 

Næsti fundur Sameinaðra verktaka, eftir risasamninginn, var haldinn 17. ágúst. Í 

fundargerð107 eru einungis ellefu menn nafngreindir og þar af voru tveir nýir en 

eignarsamsetningin í samtökunum breyttist þó sáralítið við það; annar þeirra eignaðist 

rúmlegan kvarthlut úr prósenti108 og hinn var enn einn rafvirkjameistarinn sem var fulltrúi 

fyrir Rafvirkjadeildina.109 Formaðurinn, Halldór H. Jónsson, kom með skilaboð frá 

utanríkisráðuneytinu þar sem þess var óskað „að haldið yrði opnum möguleikanum til 

þátttöku í samtökunum [út] næstu viku til 25. þ.m.“ Vegna þessa máls las hann upp drög að 

fréttatilkynningu sem samþykkt var einróma, með smávegis orðalagsbreytingum, og birtist 

hún í þremur dagblöðum daginn eftir.110 Var þetta í fyrsta – og eina skiptið – sem tilkynning 

barst til almennings um stofnun Sameinaðra verktaka þar sem opnað var fyrir möguleika á 

að hægt væri að skrá sig í félagið. Í upphafi hennar er greint frá því að 

„byggingaframkvæmdir fyrir varnarliðið á Keflavíkurflugvelli“ standi fyrir dyrum og að náðst 

hafi „samkomulag um, að íslenzkir verktakar sjái um framkvæmdir þessar og hefir, að 

tilhlutun ríkisstjórnarinnar, verið unnið að því, að samtök yrðu stofnuð meðal verktaka 

[leturbreyting mín], sem áhuga og tök hafa á að taka þátt í framkvæmdum þessum.“ Síðan 

er rakið hverjir séu í stjórn samtakanna og sagt frá ferð Gústafs E. Pálssonar og Guðmundar 

Halldórssonar til Bandaríkjanna „til að ganga frá endanlegum samningum.“ Svo segir: „Gert 

er ráð fyrir, að þeir, sem enn hafa ekki gengið í samtök þessi en hafi hug á því“ geti gert það 

fyrir 25. ágúst. „Eftir þann tíma verður ekki fleirum veitt innganga í samtökin, að því er 

snertir þær byggingar, sem nú eru ráðgerðar á Keflavíkurflugvelli [leturbreyting mín].“ Að 

endingu er vísað í formann samtakanna, Halldór H. Jónsson, sem veiti „nánari upplýsingar 

um mál þessi, en auglýst verður síðar, hvar og hvenær fyrirspurnum um vinnu verður 

svarað.“111  

                                                      

107
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. Fundargerð 

17. ágúst 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2. 
108

 Guðni Magnússon málarameistari úr Keflavík átti 0,28% um áramótin 1951/52.  
109

 Jón Sveinsson rafvirkjameistari. Hann og Ingólfur Bjarnason, sem mætti á undirbúningsstofnfund fyrir 
Rafvirkjadeildina 13. ágúst, áttu saman Raftækjaverslunina Ljósafoss. Morgunblaðið 20. nóvember 1937, bls. 1. 
110

 Alþýðublaðið 18. ágúst 1951, bls. 1; Tíminn 18. ágúst 1951, bls. 8; Morgunblaðið 18. ágúst 1951, bls. 6. 
Tilkynningin birtist í heild sinni í Alþýðublaðinu og Tímanum en var örlítið stytt í Morgunblaðinu.  
111

 Lítil auglýsing birtist nokkrum dögum síðar: „VINNA. Þeir verkamenn og trjesmiðir, sem hafa áhuga fyrir 
vinnu á Keflavíkurflugvelli, eru beðnir að hafa samband við Geir Hallgrímsson, hjeraðsdómslögmann, í síma 
1164 kl. 4—7 fimmtudag og föstudag næstk. SAMEINAÐIR VERKTAKAR“ Morgunblaðið 30. ágúst 1951, bls. 8. 
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 Vert er að skoða nánar þá sem áttu að fá aðgang að samtökunum á þessari stundu. Í 

fréttatilkynningunni er vísað í vilja ríkisstjórnarinnar um að þeir sem hafi löngun og getu eigi 

að fá aðild en síðan er hópurinn miðaður við verktaka. Hverjir skyldu hafa talist til verktaka 

og hvernig þeir voru valdir? Um þetta álitamál ritar Gústaf E. Pálsson nokkrum dögum fyrir 

fyrsta samninginn:  

Samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar hefir verið höfð samvinna við verktaka í 

byggingariðnaði um undirbúning að töku ákvæðisvinnu á Keflavíkurflugvelli. Þetta er 

nokkrum vandkvæðum bundið, þar sem mjög er á reiki hverjir teljist vera verktakar. Þeir 

sem bjóða í byggingarvinnu eru, auk byggingarfélaga, einstakir trésmíðameistarar og 

múrarameistarar, en aðrir iðnaðarmenn gefa síðan tilboð í sín verk í byggingunni.112  

Gústaf skilur hugtakið verktaki þröngt, að einungis geti þeir talist verktakar er taki að sér 

heildarverk en ekki hluta þess. Samkvæmt þessum skilningi113 var fyrst og fremst horft til 

slíkra verktaka í fyrsta samningnum. Í fréttatilkynningunni er þessi merking ekki látin fylgja 

með og opnaðist því möguleiki á enn afmarkaðri skilningi, sem sé þeim að verktaki feli í sér 

byggingarfyrirtæki. Aftur á móti kvað Halldór H. Jónsson skýrt að orði í blaðaviðtali þremur 

vikum síðar um nýhafnar framkvæmdir: „Að tilhlutun ríkisstjórnarinnar voru stofnuð samtök 

verktaka, sem þannig eru mynduð, að þátttakendur geta verið verktakar, múrarameistarar 

og trjesmíðameistarar.“114 En á þeim tíma var fresturinn til að ganga í samtökin liðinn. Í 

fréttatilkynningunni var þó látið að því liggja að samtökin yrðu opin gagnvart áhugasömum 

verktökum hvað varðar seinni tíma verkefni þótt þeir kynnu að hafa misst af fyrsta 

samningnum. Áður hefur komið fram að þeir sem gerðu fyrsta samninginn hafi orðið 70% 

eigenda í Sameinuðum verktökum um áramótin 1951/52. Því væri forvitnilegt að huga að 

samsetningu hópsins hjá öðrum þátttakendum: Voru þetta fyrst og fremst verktakafyrirtæki 

eða trésmíðameistarar og múrarameistarar? Einnig væri fróðlegt að vita um áhrif 

                                                      

112
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. „Byggingarvinna á 

Keflavíkurflugvelli“. Skýrsla 9. ágúst 1951 sem Gústaf E. Pálsson sendi utanríkisráðuneytinu. Frumrit er í týndu 
örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
113

 Þessi umræða átti eftir að eiga sér stað síðar. Þegar Samtök íslenskra verktaka, SÍV, voru stofnuð 1968 
skapaðist  „[n]okkur umræða … um það hvað teldist vera fullgildur verktaki. Nefndarmönnum kom loks saman 
um að það ætti við um þann sem hefði tíu manns eða fleiri á launum í heilt ár. Þeim sem hefðu á milli 5-10 
manns í þjónustu sinni skyldi þó gefinn kostur á aukaaðild.“ Sveinn Þórðarson, Verkin sýna merkin, bls. 163-
164.  
114

 Morgunblaðið, 13. september 1951, bls. 7. 
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fréttatilkynningarinnar: Fengu til dæmis þessi 30% eigenda aðild að samtökunum fyrir eða 

eftir birtingu hennar?  

 Ekkert byggingarfyrirtæki er meðal þeirra nítján aðila sem mynduðu 30% hópinn  – 

gagnstætt því sem búast hefði mátt við miðað við orðalag fréttatilkynningarinnar. Hópurinn 

samanstóð af 13 einstaklingum, fjórum félögum tveggja iðnaðarmanna og tveimur grúppum 

þar sem einn og tveir einstaklingar eru nafngreindir og skráðir fyrir hlutdeild ótiltekins hóps.  

 

Tafla 3. 30% hópurinn: Þátttakendur Sameinaðra verktaka 31.12. 1951 sem bættust 
við eftir að fréttatilkynning birtist 18. ágúst 1951. 
 

Einstaklingar Guðmundur St. Gíslason múrari, Gunnlaugur B. Melsted, 
trésmíðameistari, Halldór Björnsson múrari, Helgi Kristjánsson 
húsasmiður, Hervin Guðmundsson húsasmiður, Hjálmar H. 
Guðmundsson húsasmiður, Jón Guðjónsson múrari, Karl 
Sæmundsson húsasmiður, Magnús K. Jónsson byggingarmeistari, 
Stefán Einarsson trésmíðameistari, Sveinbjörn Sigurðsson 
trésmíðameistari, Valdimar Þorsteinsson byggingarmeistari og 
Vilberg Hermannsson múrari. 

Félög tveggja 
iðnaðarmanna 

Byggingarmeistararnir Benedikt Sveinsson  & Gissur Sigurðsson, 
húsasmiðirnir Ingjaldur Jónsson & Hilmar Árnason, múrarinn Magnús 
Árnason & húsasmiðurinn Gissur Símonarson, byggingarmeistarinn 
Tómas Tómasson & trésmíðameistarinn Guðmundur Tómasson. 

Skráðir fyrir hlut 
annarra 

„Karvel Ögmundsson o.fl.“ og „Tryggvi Stefánsson, Guðjón 
Arngrímsson o.fl.“ 

 

Skýringar: Starfstitlar eru samkvæmt hluthafaskrá 1957. Sjá fylgiskjal 4: Hluthafalisti: 

Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957.  

------------------------------------------- 

Sá sem var skráður fyrir stærstu hlutdeildinni var „Karvel Ögmundsson o.fl.“ með 5,2%. 

Karvel var útgerðarmaður, oddviti í Njarðvík og stóreigandi fasteigna115 en jafnframt var 

hann sá eini er nafngreindur var innan 30% hópsins sem ekki var iðnaðarmaður. Að baki 

honum voru níu einstaklingar, að langstærstum hluta iðnaðarmenn af Suðurnesjum. Ef 

miðað er við hluthafalista Sameinaðra verktaka frá 1957 átti Karvel að jafnaði um helmingi 

stærri hlut en níumenningarnir þannig að eignarhluti hans í lok árs 1951 var líklega um 1% 

en annarra í hópnum um hálft prósent.116 Næststærsti aðilinn var annar landsbyggðarhópur, 

                                                      

115
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 61.  

116
 Í gögnum Geirs Hallgrímssonar má sjá hvaða einstaklingar þetta voru (ÞÍ. GH 2013 B/2. B-Störf 1952-1957. 

Örk 2. „Sameinaðir verktakar. Þátttakendur frá stofnun og frá 1.7. 1953“) og hægt er að skoða hlut þeirra í 
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„Tryggvi Stefánsson, Guðjón Arngrímsson o.fl.“ frá Hafnarfirði með 3,3%. Það vekur athygli 

að hann samanstóð af þremur byggingarmeisturum, tveir þeirra voru bræður og bróðursyni 

þeirra 12 ára gömlum en sennilegt er að faðir piltsins hafi átt þann hlut.117 Í þriðja sæti eru 

tveir byggingarmeistarar úr Reykjavík sem í félagi áttu 2,84%.118 Þar á eftir koma tveir 

einstaklingar með 2,36% hvor. Annars vegar er Jón Guðjónsson rafvirkjameistari; enda þótt 

hann sé einn skráður fyrir þessum hlut er afar sennilegt að hann hafi verið í félagi við Kristján 

Skagfjörð múrarameistara og Odd Geirsson pípulagningameistara.119 Hins vegar er 

Guðmundur St. Gíslason múrarameistari en ekki er hægt að sjá af gögnum að hann hafi deilt 

þessum stóra hlut með öðrum.120 Í sjötta til sjöunda sæti koma síðan tveir aðilar með 1,89% 

hlut hvor: félagarnir Magnús Árnason múrarameistari & Gissur Símonarson húsasmiður og 

einstaklingurinn Helgi Kristjánsson múrarameistari.  

 Þessir sjö aðilar áttu 2/3 hluta af eign 30% hópsins121 og rétt tæpan helming þess má 

tengja við einstaklinga sem höfðu komið að stofnun Sameinaðra verktaka áður en 

                                                                                                                                                                     

hluthafalistum Sameinaðra verktaka 1957-1990: Karvel Ögmundsson 0,44%, Sveinn Aðalsteinn Gíslason átti 
0,28%, Áki Gränz 0,28%, Bergsteinn Sigurðsson 0,28%, Einar Norðfjörð 0,28% (einungis til ársins 1957), Guðni 
Magnússon 0,28%, Halldór Guðmundsson 0,36%, Sveinn Sigurjónsson 0,28%, Valdimar Björnsson 0,36% 
(einungis til ársins 1957), Þórarinn J. Ólafsson var í félagi við Svein Sigurjónsson, sem sé, hlutur hvors um sig 
líklega 0,14. Þetta er því samtals 2,84% sem þessi Suðurnesjahópur eignaðist í Sameinuðum verktökum hf. árið 
1957.  
117

 Byggingarmeistararnir voru trésmiðirnir Guðjón Arngrímsson og Tryggvi Stefánsson og múrarameistarinn 
Ingólfur Stefánsson. Tryggvi og Ingólfur voru bræður. Þessir þrír iðnaðarmenn tóku t.d. að sér stór 
smíðaverkefni í ákvæðisvinnu. (Alþýðublað Hafnarfjarðar 26. nóvember 1949, bls. 1). Skv. hluthafalista 
Sameinaðra verktaka árið 1957 var fjórði einstaklingurinn Hrafnkell Ásgeirsson, en á því ári var hann 18 ára 
Verslunarskólanemi (Vef. Ellert B. Schram, „Vorið er komið og grundirnar gróa“. Lifðu núna. 
(https://lifdununa.is/grein/vorid-er-komid-og-grundirnar-groa/), skoðað 28. júlí 2019), og var hann eins og 
byggingarmeistararnir þrír skráður fyrir 0,54% hlut. Sennilegt er að nafn Hrafnkels hafi verið fengið að láni við 
kaupin í SV 1951 en á því ári var hann 12 ára (Morgunblaðið 18. júlí 2012, bls. 22) og með um 0,83% eignarhlut. 
Hrafnkell var bróðursonur Tryggva og Ingólfs. Líklegt verður að telja að faðir hans, Ásgeir Stefánsson, hafi átt 
þennan hlut og skráð á son sinn vegna umsvifa í öðrum atvinnurekstri. (Alþýðublaðið 29. júní 1965, bls. 8, 9 og 
15).  
118

 Þetta voru Tómas Tómasson & Guðmundur Tómasson. Gætu hafa verið bræður eða feðgar því þeir eru 
skráðir á sama heimilisfang á hluthafalista Sameinaðra verktaka árið 1957.  
119

 Á hluthafalista Sameinaðra verktaka 1957 eru tveir alnafnar sem heita Jón Guðjónsson. Annar er múrari en 
hinn rafvirki. Líklegra er að hér sé um að ræða rafvirkjann, sem átti 2,98% með þeim Kristjáni og Oddi, fremur 
en múrarann sem skráður er fyrir 0,76% í félagi við Einar Gíslason málarameistara (sem sé 0,38% hvor). Á 9. 
áratugnum var þessi eignarhluti Jóns rafvirkja, Kristjáns og Odds skráður á hlutafélagið Iðnsamtök. 
(Morgunblaðið, 25. janúar 1992, bls. 25). Hlut Jóns múrara árið 1957 má sennilega spyrða við það að hann kom nýr 
inn í aðalstjórn Sameinaðra verktaka sem endurskoðandi ásamt félaga sínum Einari sem einnig gegndi sömu 
stöðu.  
120

 Guðmundur múrari hverfur síðan af hluthafalistum en er virkur í stjórn Sameinaðra verktaka: í varastjórn 
1956-66 og í aðalstjórn 1967-71. Eyþór Þórðarson. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 176 og 178. 
121

 Hinir 12 aðilarnir sem  áttu 9,8% voru: Benedikt Sveinsson & Gissur Sigurðsson (0,5%), Gunnlaugur B. 
Melsted (0,5%), Halldór Björnsson (1,4%), Hervin Guðmundsson (0,5%), Hjálmar H. Guðmundsson (0,5%), 
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fréttatilkynningin birtist. Þeir Magnús, Gissur og Helgi vissu að til stæði að stofna samtökin 

því þeir mættu á undirbúningsstofnfundinn 8. ágúst. Karvel Ögmundssyni var einnig vel 

kunnugt hvað í vændum var því hann útvegaði Sameinuðum verktökum nauðsynlegt 

húsnæði í og við Keflavíkurflugvöll – til dæmis birgðageymslur, svefnaðstöðu og mötuneyti – 

svo að framkvæmdir gætu hafist þar í kjölfar fyrsta samningsins.122 Hversu líklegt er að aðrir 

aðilar í 30% hópnum hafi vitað hvað í bígerð var áður en lesa mátti tilkynningu um það í 

blöðunum? Telja verður afar sennilegt að Vilberg Hermannsson múrarameistari hafi búið yfir 

þessari vitneskju því þeir Ólafur Pálsson og Hreinn Skagfjörð voru nánir vinir og störfuðu í 

sömu iðngrein123 en Ólafur var aðili að fyrsta samningnum eins og áður hefur komið fram. 

Hreini hefur því einnig verið í lófa lagið að upplýsa Jón Guðjónsson, sem síðar varð félagi 

hans í Iðnmarki hf., um gang mála. Gissur Sigurðsson trésmíðameistari var á tíu ára tímabili, 

1945-1955, í stjórn tveggja fagfélaga með fimm kollegum sem urðu aðilar að fyrsta 

samningnum þannig að telja verður trúlegt að hann hafi fengið að vita hvað til stæði124 og 

félagi hans Benedikt Sveinsson hefur að líkindum einnig fengið veður af því. Þannig að ljóst 

má vera að 30% hópurinn kom ekki í heild sinni síðast inn í samtökin þar sem 40% hans, eða 

12% eigenda Sameinaðra verktaka um áramótin 1951/52, annaðhvort vissu eða höfðu góðar 

forsendur til að vita að verið væri að stofna samtök um framkvæmdir fyrir varnarliðið.125 

Eftir standa 18% eigenda sem gætu hafa komið inn í samtökin eftir að fresturinn rann út 25. 

ágúst.  

 Lítil breyting varð því á eigendahópnum í kjölfar fréttatilkynningarinnar. Það virðist 

ekki hafa verið auðvelt fyrir nýja aðila að fá aðgang að Sameinuðum verktökum. Hver gæti 

ástæðan hafa verið fyrir því? Gat ekki verið freistandi fyrir þá sem áður höfðu komið til 

samtakanna að leggja stein í götu þeirra sem síðar óskuðu inngöngu til að meira væri til 

skiptanna? Þetta var að minnsta kosti skilningur margra pípulagningameistara í Reykjavík er 

                                                                                                                                                                     

Ingjaldur Jónsson & Hilmar Árnason (1,4%) Karl Sæmundsson (0,95%), Magnús K. Jónsson (0,5%), Stefán 
Einarsson (0,5%),  Sveinbjörn Sigurðsson (0,9%), Valdimar Þorsteinsson (1,4%) og Vilberg Hermannsson (0,5%). 
122

 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 69-70.  
123

 Morgunblaðið 20. febrúar 1979, bls. 35.  
124

 Gissur var í stjórn með þeim Einari Kristjánssyni, Guðmundi Halldórssyni, Tómasi Vigfússyni, Antoni 
Sigurðssyni og Ingólfi Finnbogasyni í Trésmiðafélagi Reykjavíkur og Meistarafélagi húsasmiða. Sjá hér að 
framan kafla „2.2.2 Byggingarmeistarar og formenn fagfélaga.“ 
125

 Þeir sem höfðu forsendur til að vita voru sex aðilar: Benedikt Sveinsson  & Gissur Sigurðsson 0,47%, Helgi 
Kristjánsson, 1,89%, Jón Guðjónsson 2,36%, „Karvel Ögmundsson o.fl.“ 5,2%,  Magnús Árnason og Gissur 
Símonarson 1,89%, Vilberg Hermannsson 0,47% = 12,28%.   
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þeir gagnrýndu stjórnarmenn í fagfélagi þeirra fyrir að vilja sölsa undir sig verktakavinnu í 

stað þess að deila henni með félögum sínum. Málið endaði í hnút og kom því til kasta dóms- 

og utanríkismálaráðuneytisins að hafa áhrif á lausn þess. Um þessa deilu er rætt um í næsta 

kafla. 
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5. HARÐAR DEILUR Í FÉLAGI PÍPULAGNINGAMEISTARA UM AÐGANG AÐ 
FRAMKVÆMDUM 

Seinni hluta árs 1951 logaði Félag pípulagningameistara í deilum um það hverjir ættu að fá 

aðgang að varnarliðsframkvæmdunum og á hvaða forsendum. Stjórn félagsins var ásökuð 

um að hygla sjálfri sér á kostnað hins almenna félagsmanns. Málið snerist um það að 

formaður félagsins, Grímur Bjarnason, kallaði á sinn fund þrjá af fjórum stjórnarmönnum 

félagsins og einn félaga utan stjórnar til að ræða tilboðsgerð í pípulagnir í fyrstu 

framkvæmdum fyrir varnarliðið.126 Þessir fimm menn urðu aðilar að stóra samningnum við 

bandarísk stjórnvöld sem undirritaður var 22. ágúst eins og áður greinir. Undanfari þess var 

fundurinn 8. ágúst127 þar sem Íslendingum var loks heimilað að taka að sér verkefni fyrir 

varnarliðið og Grímur mætti á þann fund. Þar var handagangur í öskjunni því fundarmenn – 

og verðandi þátttakendur Sameinaðra verktaka – höfðu 4-5 daga til að útvega 

bankatryggingu og vera viðbúnir því að leggja fram rekstrarfé vegna fyrstu framkvæmdanna. 

Auk tilboðs alls hópsins í heildarverkið þurftu rafvirkjar og pípulagningamenn að útbúa 

tilboð í sinn hluta þess.  

 Hinn 23. ágúst var almennur fundur hjá Félagi pípulagningameistara128 þar sem meðal 

annars var fjallað um væntanlega vinnu fyrir varnarliðið. Þarna átti að gefa almennum 

félögum kost á þátttöku eins og fram hafði komið í fréttatilkynningunni. Það þurfti að 

bregðast skjótt við því félagsmenn þurftu fyrir klukkan sex daginn eftir að skrá sig hjá 

Sighvati Einarssyni og reiða fram 33.000 krónur í tryggingagjald.129 Formaðurinn útskýrði 

þann mikla hraða sem orðið hefði á atburðarásinni eftir að málið kom á hans borð sem hefði 

valdið því að hvorki náðist í fleiri menn en þá fimm sem gerðu tilboð í verkið né hefði gefist 

tími til að kalla saman almennan félagsfund fyrr en nú. „Margir tóku til máls og voru menn 

                                                      

126
 Þeir sem gerðu tilboðið með Grími voru stjórnarmennirnir Jóhann Pálsson ritari, Haraldur Salómonsson 

gjaldkeri og Runólfur Jónsson. Sighvatur Einarsson var utan stjórnar. Ómögulegt er að segja hvers vegna 
Sighvatur var valinn en eftirtektarvert er að hann var m.a. félagi Antons Sigurðssonar og Tómasar Vigfússonar í 
byggingaf. Bólstaður sf. frá 1949 (Frjáls verslun 1. október 1949, bls. 153). Sá stjórnarmaður sem ekki var aðili 
að tilboðinu var varaformaðurinn Jóhann Valdimarsson. Föðurnafn Jóhanns er í fundargerðum bæði ritað 
Valdemarsson og Valdimarsson.  
127

 Sjá kafla „3.1 Fyrsti formlegi fundurinn“.  
128

 BR. Félag pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1. A. Fundargerðabækur 1928-1998. 
„Fundarbók frá 11. febrúar 1951 til 26. ágúst 1957.“ 
129

 Þarna er miðað við föstudaginn 24. ágúst kl. 18.00 en ekki 25. ágúst sem voru þau tímamörk sem rætt var 
um í fréttatilkynningunni. Það kann að vera vegna þess að laugardagurinn nýttist pípulagningameisturum ekki 
til að útrétta vegna lokana banka. Fimmmenningarnir settu sameiginlega fram 100.000 kr. tryggingu vegna 
fyrsta samningsins þannig að þeir fóru fram á að hver nýr aðili reiddi fram þriðjung af þeirri upphæð. 
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ekki á eitt sáttir. Sigvaldi Sveinbjörnsson kvaðst ekki sjá að þeir menn hefðu verið að vinna 

fyrir félagið með því að gefa félagsmönnum ekki meiri fyrirvara.“ Til stuðnings 

fimmmenningunum kom fram það sjónarmið að miðað við aðstæður hefði ekki verið hægt 

að fara öðruvísi að en raun ber vitni. Á fundinum var hvorki nefnt hversu háa tryggingu 

fimmmenningarnir þurftu að inna af hendi né hversu hátt tilboðið var.  

 Daginn eftir voru pípulagningameistararnir Óskar Smith og Gísli Halldórsson teknir inn í 

félagsskapinn þar sem þeir gengu að skilmálunum sem settir höfðu verið. Aftur á móti 

skrifuðu fjórir félagsmenn – Helgi Guðmundsson, Guðmundur Finnbogason, Haukur Jónsson 

og Jóhann Valdimarsson – bréf til dómsmálaráðuneytisins, sem var ráðuneyti Bjarna 

Benediktssonar, og mótmæltu hvernig til málsins hefði verið stofnað. Þeir gagnrýndu 

skamman fyrirvara og háa tryggingarupphæð sem þeir sögðu vera gerða til „að torvelda 

mönnum þátttöku“ í félaginu. Eins kröfðust Jóhann og Haukur, er þeir mættu til Sighvats 

daginn eftir, að fá að greiða sömu tryggingarupphæð og að öðru leyti fá að ganga inn í 

tilboðið á sömu forsendum og fimmmenningarnir. Þeirri kröfu var umsvifalaust hafnað. Úr 

utanríkisráðuneytinu var sent bréf 3. september130 til Halldórs H. Jónssonar þar sem hann 

var beðinn að ganga í málin. Þar er vísað í fundinn 8. ágúst og sagt að á hann hafi verið 

kvaddir formenn  

fagfélaga með það fyrir augum að þeir gæfu síðan meðlimum félaga sinna 

upplýsingar … Ráðuneytið lítur því svo á að formenn félaganna hafi tekið þátt í 

umræðunum um þessi mál fyrir hönd starfsbræðra sinna og sem trúnaðarmenn 

þeirra. Mótmæli ofangreindra pípulagningameistara eru þess eðlis að ráðuneytið 

getur ekki látið hjá líða að óska eftir því, að stjórn Sameinaðra verktaka taki þau til 

athugunar og gefi ráðuneytinu skýrslu um það, hvort hér hafi verið um ósanngjarnar 

og óréttmætar aðferðir að ræða. 

Rétt er að draga það fram að engin gögn sýna að ríkisstjórnin hafi beitt sér á sambærilegan 

hátt innan Sameinaðra verktaka.  

                                                      

130
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Bréf úr utanríkisráðuneytinu til 

Sameinaðra verktaka, 3. september 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  



46 
 

 

 Þann 12. september er stjórnarfundur131 á heimili Gríms formanns. Grímur „las upp 

bréf frá 20 óánægðum mönnum í félagi pípul.meistara í sambandi við verktöku nokkurra 

félagsmanna á vinnu fyrir varnarliðið …“ Jóhann Valdimarsson „sem var málsvari bréfritara … 

mótmælti allri málsmeðferð.“ Grímur sagði að á þessum fundi ætti eingöngu að taka afstöðu 

til þess hvort halda ætti sérstakan fund „til þess að ræða þessa varnarliðsvinnu nánar en 

fundur um sama mál hafði verið haldinn 23. ágúst sl.“ Fram kom í máli tveggja 

stjórnarmanna að þeir litu ekki á „þetta bréf sem félagsmál …“ Sú tillaga var sett fram að 

ekki þyrfti að kalla saman almennan fund um málið að sinni „þar sem stjórn félagsins hefir á 

allan hátt haldið þær samþykktir“ frá fundinum 23. ágúst132 og einnig „telur stjórnin 

óeðlilegar aðferðir hafðar í frammi í sambandi við þetta mál. Borið undir atkvæði og samþ. 

með 4 atkv. gegn einu (Jóh. Valdimarsson).“  

 Hinn 28. september sendi Halldór utanríkisráðuneytinu svarbréf og fylgdi því ítarleg 

greinargerð fimmmenninganna, auk þeirra Óskars og Gísla sem bæst höfðu í hóp þeirra.133 Í 

henni voru  tildrög málsins reifuð og útskýrt hvers vegna ekki var gengið að kröfu 

fjórmenninganna. Í greinargerðinni kemur meðal annars fram að Grímur leit svo á að hann 

hefði tekið þátt í tilboðsgerðinni sem einstaklingur. Einnig er fjallað um þær óafturkræfu 

fjárhagslegu skuldbindingar sem tilboðshafarnir undirgengust og hljóta því þeir sem bera 

„persónulega og fjárhagslega ábyrgð … að hafa nokkurn íhlutunarrétt um það að ákveða um 

tryggingarframlög og tegund tryggingar annarra …“ Einnig er samskiptum við 

fjórmenningana lýst og framkoma þeirra gagnrýnd, einkum „ofsalegt framferði“ er Jóhann 

sýndi af sér hjá Sighvati hinn 24. ágúst „sem endaði með því að vísa varð honum á dyr.“ 

Töldu því sjömenningarnir sem undirrituðu greinargerðina „útilokað að framkvæma verkið 

                                                      

131
 BR. Félag pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1. A. Fundargerðabækur 1928-1998. 

Fundabók Félags pípulagningamanna. Stjórnarfundir. Febr. 1930 – Nóv. 65. 
132

 Jóhann Valdemarsson og Haukur Jónsson gagnrýndu hvað skrifað var í fundargerð um varnarliðsvinnunna á 
umræddum fundi. Þeir sögðu tilboðshafana hafa vísað í ósamþykkta og rangt færða fundargerð í greinargerð 
sem þeir sendu til utanríkisráðuneytisins er þeir voru að lýsa því sem fram fór á fundinum. (ÞÍ. Eyþór 
Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Bréf JV og HJ til utanríkisráðuneytisins 15. október 
1951). Það er álitamál hvað nákvæmlega var borið upp og samþykkt 23. ágúst 1951 því hluti fundargerðar um 
það efni var færður til bókar síðar sem „aths.“ og samþ. á aðalfundi Félags pípulagningamanna 20. janúar 1952. 
(BR. Félag pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1. A. Fundargerðabækur 1928-1998. Fundarbók 
frá 11. febrúar 1951 til 26. ágúst 1957).  
133

 Halldór H. Jónsson. „SAMEINAÐIR VERKTAKAR (ASSOCIATED ICLANDIC CONTRACTORS).“ 28. september 
1951;  Grímur Bjarnason, Jóhann Pálsson, Sighvatur Einarsson, Runólfur Jónsson, Óskar Smith, Haraldur 
Salómonsson og Gísli Halldórsson: „Greinargerð.“ Ódagsett. Hvort tveggja er að finna í: ÞÍ. Eyþór Þórðarson. 
Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Bréf úr utanríkisráðuneytinu til Sameinaðra verktaka, 3. 
september 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2. 



47 
 

 

með þessum 4 óánægðu mönnum, enda teljum við þá ekki hafa neinn rétt til þátttöku, þar 

eð þeir hafa á engan hátt uppfyllt þau skilyrði, sem sett voru.“ 

 Nokkrum dögum eftir að greinargerðin var send var stjórn Félags pípulagningameistara 

vikið frá.. Það bar að með þeim hætti að Jóhann varaformaður kallaði saman félagsfund 27. 

september134 vegna áskorunar 23 félagsmanna. Á hann mættu 28 og var hann sá 

fjölmennasti í sögu félagsins. Tillaga var samþykkt þar sem harmað var „að formaður 

félagsins hafi brugðist trausti þess við stofnun samtaka verktaka innan félagsins.“ Vísað var í 

bréf utanríkisráðuneytisins frá 3. september og sagt að formaðurinn hefði þverbrotið 

„fyrirmæli ríkisstjórnarinnar“.  Fundurinn lýsti því yfir að hann áliti „núverandi samtök 

verktaka innan félagsins ógild“ og  að hann viki „stjórn félagsins frá“ og kysi aðra „til 

bráðabirgða“. Ekki er hægt að sjá hvernig verkaskiptingu var háttað eða hverjir voru valdir í 

hina nýju stjórn fyrir utan Jóhann og Hauk en hlutverk hennar var meðal annars „að opna 

samtökin í framtíðinni öllum þeim er tök hafa á, að annast þar pípulagningaverk.“ Í lok 

bréfsins segir „að við munum ekki að svo komnu máli gera ófrávíkjanlega kröfu til þess að 

ganga inn í núverandi verk …“ þar sem meðal annars „stjórn Sameinaðra verktaka hefur 

heitið því, að stofnuð verði ný samtök pípulagningameistara um næstu verk. Hinsvegar 

áskiljum við okkur allan rétt til skaðabóta á hendur þeim fimmmenningum fyrir að sölza 

undir sig ranglega þá vinnu, sem allir félagsmenn höfðu rétt til.“ 

 Enn var met slegið á aðalfundi félagsins 20. janúar 1952 er þangað mætti 31 félagi. 

Grímur Bjarnason stýrði fundi sem formaður félagsins, sem líklega var til merkis um að 

dregið hefði úr spennunni frá því á októberfundinum. Enginn tilboðshafanna úr fyrri stjórn 

óskaði eftir endurkjöri og í nýja stjórn voru Jóhann og Haukur kosnir sem meðstjórnendur. 

Ekki dró til stórra tíðinda vegna varnarliðsvinnunnar: Jóhann las skýrslu um störf 

stjórnarinnar frá því í október og Haukur óskaði eftir að í fundargerð frá 23. ágúst kæmi fram 

að meiri andstaða hefði verið við málið en þar var fært til bókar. Að öðru leyti átti ekkert 

uppgjör sér stað. Á framhaldsaðalfundi 17. febrúar135 urðu ákveðin þáttaskil: „Þá var rætt 

um væntanlega vinnu fyrir Varnarliðið á Keflavíkurflugvelli, upplýst var af Jóhanni 

                                                      

134
 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Óskráð í ÞÍ. Bréf úr utanríkisráðuneytinu til 

Sameinaðra verktaka, 3. september 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2. Bréf 
Jóhanns Valdemarssonar og Hauks Jónssonar til dómsmálaráðuneytisins 15. október 1951.  
135

 BR. Félag pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1. A. Fundargerðabækur 1928-1998. Báðir 
aðalfundirnir eru í Fundarbók frá 11. febrúar 1951 til 26. ágúst 1957.  
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Valdimarssyni að öllum stæði opið að vinna á Keflavíkurflugvelli gegn tíuþúsund króna 

framlagi eða tryggingu ef Íslendingum yrði aftur falið að vinna meira fyrir Varnarliðið.“ Hér 

kvað við nýjan tón þótt orðalagið hljómi fremur eins og að menn eigi þess kost að greiða 

fyrir aðgang að vinnu en að þeir séu að kaupa sig inn í „samtök verktaka innan félagsins“. 

Þarna varð ákveðinn endapunktur því málið var ekki tekið upp aftur það sem eftir lifði árs. 

 En hverjir aðrir en sjömenningarnir skyldu hafa fengið aðgang að vatnsvirkjadeild 

Sameinaðra verktaka? Fyrst ber að telja að félagið opnaðist fyrir hinum „4 óánægðu 

mönnum“ er rituðu kvörtunarbréf til dómsmálaráðuneytisins.136 Líklegt er að spottarnir sem 

togað var í úr ráðuneytinu hafi þarna haft áhrif137 en engin bréf eða önnur gögn hafa fundist 

um málið í dóms- eða utanríkisráðuneytinu. Einnig er áhugavert að allir meðlimir hinnar nýju 

stjórnar Félags pípulagningameistara 1952 komust inn138 á sama hátt og sú sem hún leysti af 

hólmi hafði áður gert. En hvaða áhrif hafði tilkynningin um „að öllum stæði opið að vinna á 

Keflavíkurflugvelli gegn tíuþúsund króna framlagi“? Ekki er að sjá að hún hafi opnað dyr fyrir 

nýja félaga. Á framhaldsaðalfundinn mættu 22 félagar og af þeim fengu 12 aðgang139 en 

meðal þeirra voru tíu áðurnefndir stjórnarmenn í félaginu og/eða „óánægðu“ mennirnir. 

Eftir standa tveir félagar, Axel Smith og Lúther Salómonsson, sem falla í hvorugan hópinn en 

þeir áttu báðir bræður sem áður höfðu komist inn í samtökin þannig að ólíklegt verður að 

telja að tilkynningin hafi ráðið úrslitum um aðild þeirra.140  

                                                      

136
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 79. Haukur Jónsson og Helgi Guðmundsson voru á 

hluthafafundi Félags vatnsvirkja árið 1952, sjá texta undir ljósmynd. Guðmundur Finnbogason var skráður 
hluthafi í Félagi vatnsvirkja 1983 [Alþingistíðindi 1983-1984 A 5, 2806.] Jóhann Valdimarsson vann á 
Keflavíkurflugvelli 1956 (Vef. Gestur Gunnarsson, „Keflavíkurflugvöllur 1956.“ Blog.is 27. apríl 2007. 
(https://gesturgunnarsson.blog.is/blog/gesturgunnarsson/entry/190950/), skoðað 25. janúar 2018.  
137

 Líklega tók Hans G. Andersen málið að sér því efst á fyrstu síðu í „Greinargerð um ágreining“, sem Jóhann 
Valdimarsson og Haukur Jónsson rituðu til utanríkisráðuneytisins 15. október 1951, er handskrifað: „Hans 
Andersen ath. BBen“. ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. 
138

 Sjá má að ritarinn Sigurður Jónasson var á hluthafafundi Félags vatnsvirkja 1952 (Eyþór Þórðarson, Frá 
Keflavíkurflugvelli, bls. 79) og að Jóhannes Sigvaldason, sonur Sigvalda Sveinbjörnssonar formanns 
(Morgunblaðið 25. október 1970, bls. 30), var í hluthafaskrá Félags vatnsvirkja árið 1983. Áður hefur verið 
nefnt hvernig Gísli Halldórsson gjaldkeri og meðstjórnendurnir Jóhann  Valdimarsson og Haukur Jónsson 
komust inn í Félag vatnsvirkja.   
139

 Pípulagningameistararnir á seinni aðalfundi 17. febrúar 1952 sem fengu aðild að Félagi vatnsvirkja: Sigvaldi 
Sveinbjörnsson, Sigurður J. Jónasson, Haukur Jónsson, Lúther Salómonsson, Jóhann Valdimarsson, Axel Smith, 
Haraldur Salómonsson, Gísli Halldórsson, Sighvatur Einarsson, Óskar Smith, Runólfur Jónsson og Jóhann 
Pálsson.  
140

 Axel, bróðir Óskars Smith, var á hluthafafundi Félags vatnsvirkja 1952. (Eyþór Þórðarson, Frá 
Keflavíkurflugvelli, bls. 79). Lúther var bróðir Haralds Salómonssonar sem var einn fimmmenninganna í fyrsta 
tilboðinu. Óvíst er þó um eignaraðild Lúthers því nafn hans finnst hvorki á eigendalistum Félags vatnsvirkja né 
Sameinaðra verktaka. 
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 Á ljósmynd sem tekin var á hluthafafundi Félags vatnsvirkja árið 1952 eru hluthafarnir 

12141 en þar á meðal eru ekki Runólfur Jónsson, Haraldur Salómonsson, Sigvaldi 

Sveinbjörnsson, Guðmundur Finnbogason og Jóhann Valdimarsson.142 En upprunalegu 

eigendur Félags vatnsvirkja voru 17143 en nöfn og eignarsamsetning hópsins er óviss.144 Það 

er einnig á reiki hversu margir pípulagningameistarar störfuðu fyrir varnarliðið í upphafi og 

kunna síðar að hafa orðið eigendur.145 Í vatnsvirkjadeildinni var notast við sömu aðferð og 

stundum mátti sjá í Sameinuðum verktökum, að fáir skráðu sig fyrir hlut fleiri. Þegar 

Sameinaðir verktakar voru gerðir að hlutafélagi árið 1957, þá voru fimm 

pípulagningameistarar skráðir fyrir 7% hlut í samtökunum.146 Það er nákvæmlega sama 

prósentutala og Félag vatnsvirkja hf. er skrifað fyrir í hluthafaskrá Sameinaðra verktaka í lok 

árs 1983 en þá voru hluthafarnir orðnir 24 og í þeim hópi voru meðal annars ekkjur og 

afkomendur þeirra sem stofnuðu félagið.147  

 Hvað skyldi þá hafa ráðið mestu um það í upphafi að pípulagningameistarar í Reykjavík 

fengu aðgang að vatnsvirkjadeildinni á Keflavíkurflugvelli? Það virðist öðru fremur hafa verið 

tvennt: stjórnarseta í Félagi pípulagningameistara og afskipti utanríkisráðuneytisins. 

                                                      

141
 Axel Smith, Haukur Jónsson, Helgi Guðmundsson, Jóhann Pálsson, Grímur Bjarnason, Ásbjörn 

Guðmundsson, Helgi Magnússon, Sigurður Jónasson, Óskar Smith, Ríkharður Eiríksson, Sighvatur Einarsson og 
Gísli Halldórsson. Óvíst er um áframhaldandi þátttöku tveggja þeirra sem komnir voru á efri ár þar sem nöfn 
þeirra koma ekki fyrir á hluthafalistum: Helgi Magnússon var dáinn í síðasta lagi 1957 (BR. Félag 
pípulagningamanna. Einkaskjalasafn nr. 523. Askja A-1A. Fundargerðabækur 1928-1998. Fundarbók frá 11. 
febrúar 1951 til 26. ágúst 1957. „Félagaskrá Félags pípul.m.“) og Ríkharður (Richard) Eiríksson var 66 ára á 
þessum tíma. (Morgunblaðið 9. október 1971, bls. 11).  
142

 Þeir komust allir inn í Félag vatnsvirkja nema óvíst er með Harald Salómonsson þar sem hvorki nafn hans né 
eiginkonu/barna (Morgunblaðið 11. júlí 1971, bls. 22) er að finna á listum Félags vatnsvirkja né Sameinaðra 
verktaka.  
143

 Karl Steinar Guðnason. „Verktakastarfsemin á Keflavíkurflugvelli: Mismunun“, bls. 12-13. 
144

 Ekki er gefinn upp eignarhlutur hvers hluthafa á hluthafaskrá Félags vatnsvirkja 1983. Alþingistíðindi 1983-
1984 A 5, 2806. 
145

 Sem dæmi má nefna Gunnar Gestsson. Hann var formaður Félags pípulagningamanna árið 1952 og ritari í 
stjórn Félags pípulagningameistara árið 1955 (Þjóðviljinn 19. febrúar 1952, bls. 8; Morgunblaðið 12. febrúar 
1955, bls. 7) en er hvorki á eigendalistum Félags vatnsvirkja né Sameinaðra verktaka. Sonur Gunnars segir svo 
frá: „Pabbi hafði farið að vinna þarna haustið 1952 og hafði fljótlega fengið mannaforráð vegna afburða 
tungumálakunnáttu og eðlislægra stjórnunarhæfileika. Hann eignaðist svo hlut í Vatnsvirkjadeildinni s.f. sem 
var hluti af Sameinuðum verktökum.“ Vef. Gestur Gunnarsson, „Keflavíkurflugvöllur 1956.“ Blog.is 27. apríl 
2007. (https://gesturgunnarsson.blog.is/blog/gesturgunnarsson/entry/190950/), skoðað 25. janúar 2018. 
146

 Þetta voru Jóhann Pálsson, Guðmundur Finnbogason, Sighvatur Einarsson, Óskar Smith og Grímur 
Bjarnason. Þeir voru skráðir fyrir 1,4% hlut hver, samtals 7%. Sjá fylgiskjal 4: Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar 
hf. í júní 1957. 
147

 Alþingistíðindi 1983-1984 A 5, 2806. 
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6. HLUTDEILD EIGANDA SAMEINAÐRA VERKTAKA Á BYGGINGAMARKAÐI 

Þegar reynt er að meta hversu opið undirbúningsferlið að stofnun Sameinaðra verktaka var 

á árinu 1951 er hægt að bera saman fjölda byggingarfyrirtækja, trésmíðameistara og 

múrarameistara sem urðu eigendur og heildarfjölda slíkra aðila á markaðnum. Fyrir utan 

byggingarfyrirtæki voru einungis slíkir iðnaðarmenn sem kallast gátu verktakar, eins og áður 

kom fram, og er eigendalistinn um áramótin 1951/52 lýsandi fyrir það sjónarmið. 

Nafngreindir eigendur voru 44 og þeir samanstóðu af átta fyrirtækjum, 25 

trésmíðameisturum, níu múrarameisturum, einum rafvirkja og einum sem var ekki 

iðnaðarmaður.  

 

 Tafla 4. Samsetning eigendahóps Sameinaðra verktaka 24.12. 1951 
 

Fyrirtæki 
51,5% 

Almenna byggingafélagið hf., Byggingamiðstöðin sf., Byggingafélagið 
Brú hf., Byggingafélagið Stoð hf., Byggingafélagið Goði hf., Ingibergur 
Þorkelsson hf., Ingólfur B. Guðmundsson hf. og Skipasmíðastöðin Dröfn 
hf. 

Trésmíðameistarar 
28,4% 

Anton Sigurðsson, Árni Pálsson, Benedikt Sveinsson, Davíð 
Guðmundsson, Gissur Sigurðsson, Gissur Símonarson, Guðjón 
Arngrímsson, Guðmundur Tómasson, Gunnlaugur B. Melsted, Helgi 
Kristjánsson, Hervin Guðmundsson, Hilmar Árnason, Hjálmar H. 
Guðmundsson, Ingjaldur Jónsson, Ingólfur Finnbogason, Karl 
Sæmundsson, Magnús K. Jónsson, Magnús Vigfússon, Stefán Einarsson, 
Sveinbjörn Sigurðsson, Tómas Tómasson, Tómas Vigfússon, Tryggvi 
Stefánsson, Valdimar Þorsteinsson og Þórður Jasonarson. 

Múrarameistarar 
13,4%  

Einar Sveinsson, Guðmundur St. Gíslason, Halldór Björnsson, Jón 
Bergsteinsson, Magnús Árnason, Magnús Oddsson, Ólafur Pálsson 
Steingrímur Bjarnason og Vilberg Hermannsson. 

Aðrir 
7,6% 

Jón Guðjónsson rafvirki, Karvel Ögmundsson útgerðarmaður og 
stóreigandi fasteigna á Suðurnesjum. 

 

---------------------------------- 

Á listanum má einnig finna faggreinafélög pípulagningameistara og rafvirkjameistara en 

athygli vekur að þau eru skráð fyrir neðan nafnalistann og ábyrgðarfé þeirra ekki reiknað út 

sem hlutfall af heildarframlagi eigendahópsins. Ástæða þess gæti hafa verið sú að þau féllu 

ekki undir skilgreininguna verktaki.148  

                                                      

148
 Miðað við framlag á ábyrgðarfé átti Félag pípulagningameistara á Keflavíkurflugvelli um 4,5% og 

rafvirkjameistara um 1,4%.  
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 Til samanburðar væri forvitnilegt að athuga hversu margir voru virkir á 

byggingamarkaðnum í Reykjavík, Hafnarfirði og Keflavík en ekki er nákvæmlega vitað um 

fjölda fyrirtækja í byggingageiranum um miðja 20. öldina. Þegar flett er í Viðskiptaskránni. 

Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands fyrir árið 1951, sem var þykkt auglýsingarit og greiða þurfti 

fyrir aðgang að, eru níu byggingarfélög skráð í Reykjavík, eitt í Hafnarfirði en ekkert í 

Keflavík.149 Einnig eru skráðir tíu verktakar í höfuðstaðnum, einn í Hafnarfirði en enginn í 

Keflavík.150 Samtals eru þetta 15 aðilar og fimm þeirra, eða þriðjungur, urðu eigendur að 

Sameinuðum verktökum. 

 

Tafla 5. Byggingarfélög og verktakar í Reykjavík og Hafnarfirði sem auglýstu sig í 

Viðskiptaskránni árið 1951.  

Byggingarfélög Verktakar 

Reykjavík: 
Almenna byggingafélagið hf. 

Byggingafélagið Brú hf. 
Byggingafélagið Stoð hf. 
Byggingarfélagið Virki hf. 

Byggingarfélag alþýðu 
Byggingarfélag verkamanna 

Byggingarsamvinnufélag prentara 
Byggir hf. 

Ingólfur B. Guðmundsson hf. 
 
Hafnarfjörður: 

Byggingarfélagið Þór hf. 
 

Reykjavík: 
Almenna byggingafélagið hf. 

Byggingafélagið Brú hf. 
Byggingafélagið Stoð hf. 

Byggir hf. 
Gunnar Bjarnason 

Ingólfur B. Guðmundsson hf. 
Jósep Halldórsson 

Kornelíus St. Sigmundsson 
Marteinn Davíðsson hf. 

Vélskóflan hf. 
Hafnarfjörður: 

Byggingarfélagið Þór hf. 

 

 Skýringar: Feitletraðir urðu eigendur að Sameinuðum verktökum. 

------------------------------------ 

En hversu margir trésmíðameistarar og múrarameistarar skyldu hafa verið í Reykjavík, 

Hafnarfirði og Keflavík? Í Reykjavík eru skráðir 92 húsasmíðameistarar, 5 í Hafnarfirði og 3 í 

Keflavík. Þannig að trésmíðameistararnir (húsasmíðameistararnir) 25 í Sameinuðum 

verktökum eru um fjórðungur af þeirri tölu.151 Í Viðskiptaskránni eru skráðir 23 

                                                      

149
 Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. 1951, bls. 541-542.  

150
 Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. 1951, bls. 891-892. 

151
 Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. 1951, bls. 630-631. Það voru 60% trésmíðameistara 

Sameinaðra verktaka (15 af 25) sem skráðu sig í Viðskiptaskrána. 
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múrarameistarar í Reykjavík en enginn í Hafnarfirði eða Keflavík þannig að fjöldi múrara í 

verktökunum jafngildir um 39%.152   

 Hversu mikill skyldi heildarfjöldi húsasmíðameistara og múrarameistara í Reykjavík og 

Hafnarfirði hafa verið? Í Trésmiðafélagi Reykjavíkur og Trésmiðafélagi Hafnarfjarðar gætu 

hafa verið um 120 húsasmíðameistarar153 og því voru kollegar þeirra í Sameinuðum 

verktökum um fimmtungur þess fjölda. Í Múrarameistarafélagi Reykjavíkur voru skráðir 34 

félagar árið 1950154 þannig að níu múrarameistarar Sameinaðra verktaka eru um 27% af 

þeirri tölu.  

 En hvað með að skoða einungis þá sem auglýstu í Viðskiptaskránni og vildu á þann hátt 

gera sig gildandi á byggingamarkaðnum? Samanburðurinn ætti að vera marktækari í 

höfuðstaðnum en úti á landi. Það gat verið akkur fyrir þjónustuaðila í Reykjavík árið 1951, 

þar sem í upphafi árs bjuggu 55.980 íbúar, að auglýsa sig. Aftur á móti var lítið gagn í að 

auglýsa starfsemi sína á Keflavíkursvæðinu, með sína 2.954 íbúa,155 þar sem allir þekktu alla 

og vissu hvaða aðilar sæju um þá þjónustu sem þörf var á. Að því gefnu þá er hlutfall 

trésmíðameistara í Sameinuðum verktökum 22,7% en múrarameistara 17,4% af öllum þeim 

sem skráðu sig í Viðskiptaskrána.156 

 Sláandi er hversu margir húsasmíða- og múrarameistarar voru í Reykjavík og 

Hafnarfirði og álíta má að margir þeirra hefðu viljað komast inn í Sameinaða verktaka ef það 

hefði staðið til boða. Einnig er hægt að fallast á gagnrýni Suðurnesjamanna um að horft hafi 

verið fram hjá þeim,157 þótt fáir hafi verið,158 þegar byggingaraðilar voru valdir inn í 

                                                      

152
 Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. 1951, bls. 715-716. Þriðjungur múrarameistara 

Sameinaðra verktaka (þrír af níu) auglýstu sig í Viðskiptaskránni. 
153

 Bæði félögin höfðu innan sinnan vébanda meistara og sveina. Í TR voru meistarar um 20% félagsmanna og 
gert er ráð fyrir að sama hlutfall hafi verið í TH. Í lok árs 1952 voru í TR 603 félagar (Eggert Þór Bernharðsson, 
Helgi M. Sigurðsson, Trésmiðafélag Reykjavíkur 100 ára, bls. 181 og 191-92) og árið 1950 voru 55 félagar í TH. 
(Hamar 6. janúar 1950, bls. 1). Gróflega áætlað var fjöldi  húsasmíðameistara í báðum félögum um 120 árið 
1951.  
154

 Tímarit iðnaðarmanna 1. september 1950, bls. 62.  
155

 Vef. „Mannfjöldi í byggðakjörnum og strjálbýli eftir landsvæðum ár hvert 1880-2015.“ Hagstofa Íslands. 
(http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Sogulegar/Sogulegar__sogul_mannfjoldi/SOG01010.px/?rxid=e9c79c4f-
b420-4d07-a512-4c65b75cac82), skoðað 26 janúar 2018.     
156

 Trésmiðir innan Sameinaðra verktaka sem skráðu sig í Viðskiptaskrána voru 22 af 97 og múrarar innan 
Sameinaðra verktaka voru 4 af 23. Sjá fylgiskjal 5: Húsasmíða- og múrarameistarar í Reykjavík og Hafnarfirði í 
Viðskiptaskránni 1951. 
157

 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 61. Sjá einnig um eignasamsetningu Sameinaðra verktaka á 9. 
áratugnum: Pressan 2. september 1988, bls. 9. 
158

 Í Iðnaðarmannafélagi Suðurnesja voru 37 iðnaðarmenn árið 1950 en í félaginu voru auk húsasmiða og 
múrara: málarar, rafvirkjar, hárskerar, vélvirkjar og klæðskerar. Ekki er gefið upp hversu margir voru í hverri 
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undirbúningsteymi að stofnun Sameinaðra verktaka. En hversu margir nýir aðilar gengu til 

liðs við samtökin næstu árin? Eigendahópurinn var óbreyttur árið 1952 en árið eftir bættust 

tólf í hópinn og var hlutur þeirra samtals 4,12% þegar samtökin voru gerð að hlutafélagi árið 

1957.159 Árið 1954 bættust síðan fimm nýir við og átti hlutafé þeirra eftir að verða samtals 

2,34%.160 Ljóst er því að meginhluti  eigendahópsins var þegar kominn inn í samtökin haustið 

1951.  

 Sameinuðum verktökum var endanlega komið á fót á framhaldsstofnfundi 22. 

september 1951 og telst það stofndagur þeirra. Þá hittust að minnsta kosti 28 þátttakendur í 

Baðstofu iðnaðarmanna og samþykktu starfsreglur samtakanna.161 Enn áttu eftir að líða tæp 

þrjú ár þangað til stærsti aðilinn í íslensku viðskiptalífi, Samband íslenskra samvinnufélaga, 

hæfi samstarf við samtökin um varnarliðsframkvæmdir. Hvernig til þess var stofnað verður 

skoðað í næsta kafla.  

                                                                                                                                                                     

iðngrein. Vef. Andrés Kristjánsson, „Félagatala og inntökuskilyrði.“ Iðnaðarmannafélag Suðurnesja. Saga og 
nafnaskrár 1937-1984. I. hluti. (http://idn-sudurnes.net/saga.html), skoðað 18. janúar 2018. 
159

 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-Störf 1952-1957. Örk 5. Þar eru tveir listar sem báðir heita „Sameinaðir verktakar“. 
Annar greinir frá nýjum aðilum árið 1953 og hinn frá tryggingum og framlagsfé þátttakenda. Sjá einnig fylgiskjal 
4: Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957.  
Hlutur 12 nýrra þátttakenda árið 1953 í Sameinuðum verktökum hf. 1957: Adolf Windal húsasm.m. 0,28%, 
Guðmundur Einarsson verkfr. 0,28%, Haraldur Einarsson húsasm.m. 0,28%, Jón Halldórsson húsasm.m. 0,28%, 
Páll Guðjónsson húsasm.m. 0,44%, Ragnar Bárðarson byggingam. 0,44%, Þórður Kristjánsson byggingam. 
0,44%, Þorkell Jónsson húsasm.m. 0,28%, Sigurður Sigfússon Sauðárkróki 0,44%, Bóas Emilsson Eskifirði 0,28%, 
Daníel Einarsson trésm. 0,28%, Ingvar Þórðarson trésm. 0,44%. Einnig kom Byggingafélagið Snæfell, Seyðisfirði 
nýtt inn árið 1953 en varð ekki hluthafi 1957. Trésmiðja Borgarfjarðar hf. var einnig nýr þátttakandi árið 1953 
en líklega er sá hlutur síðan skráður á Halldór H. Jónsson, formann stjórnar Sameinaðra verktaka, en hann var 
0,44% í hlutafélaginu árið 1957.  
160

 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-Störf 1952-1957. Örk 7. Bréf Geirs Hallgrímssonar 3. september 1954. Sjá einnig fylgiskjal 
4: Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957. 
Hlutur fimm nýrra þátttakenda árið 1954 í Sameinuðum verktökum hf. 1957: Pétur Andrésson 0,44% og Andrés 
Karlsson 0,28% (eigendur Trésmiðjunnar Defensor), Erlendur S. Ólafsson byggingafr. 0,44%, Guðni H. Árnason 
húsasm.m. 0,28%, Magnús Vigfússon húsasm.m. 0,9% (Múr hf.). Steingrímur Þórðarson var skráður nýr eigandi 
1954 en gerðist ekki hluthafi 1957. Einnig eru skráð á listann tvö hlutafélög sem ekki er að finna á 
hluthafalistanum: Byggir hf. sem var í eigu Sambandsins [Alþýðublaðið 29. nóvember 1950, bls. 8.] og 
Mannvirki hf. sem m.a. Jón Bergsteinsson múrari, einn „sjömenninganna“, átti hlut í. [Alþýðublaðið 28. 
nóvember 1956, bls. 4].  
161

 ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar. (Associated Icelandic Contractors). Óskráð í ÞÍ. Fundargerð 
22. september 1951. Frumrit er í týndu örkinni úr utanríkisráðuneytinu, 76.G.2.  
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7. ÍSLENDINGAR TAKA YFIR VARNARLIÐSFRAMKVÆMDIRNAR  

Þótt Sjálfstæðisflokkur  og Framsóknarflokkur héldu áfram ríkisstjórnarsamstarfi eftir 

kosningarnar sumarið 1953 urðu breytingar á ráðherraskipan sem höfðu áhrif á 

varnarliðsframkvæmdirnar. Framsóknarflokkurinn fékk utanríkismálin, sem hann hafði lagt 

höfuðáherslu á í aðdraganda kosninganna, en á móti gaf hann eftir 

forsætisráðherraembættið.162 Það bar til tíðinda að Hermann Jónasson, formaður 

Framsóknarflokksins, vildi ekki verða ráðherra undir forsæti Ólafs Thors. Var hann ósáttur að 

Ólafur skyldi einungis bjóða honum að verða utanríkisráðherra án þess að fá að auki 

dómsmálin eins og Bjarni Benediktsson í fyrri ríkisstjórn. Auk þess réð ellefu ára gömul deila 

flokksformannanna, svokallað eiðrofsmál, ákvörðuninni. Kergja Hermanns í garð Ólafs átti 

eftir að hafa áhrif á samstarf flokkanna og á varnarmálin, ekki síst eftir að Hermann varð 

forsætisráðherra í vinstri stjórninni árið 1956 sem hafði meðal annars á stefnuskrá að segja 

upp varnarsamningnum. Í embætti utanríkisráðherra valdi Hermann mann sem hann treysti 

jafnvel og sjálfum sér, Kristin Guðmundsson, gamlan bekkjarbróður úr menntaskóla, og kom 

það samflokksmönnum á óvart.163 

 Með nýrri ríkisstjórn var þeirri breytingu komið á að öll mál er vörðuðu varnarliðið 

heyrðu undir utanríkisráðuneytið í stað nokkurra ráðuneyta áður. Styrkti það enn frekari tök 

Framsóknarflokksins á málaflokkinn og var það í samræmi við vilja flokksþingsins vorið 1953. 

Þar var framkvæmd varnarsamningsins harðlega gagnrýnd164 – þótt flokkurinn teldi 

varnarliðið  nauðsyn eins og sakir stæðu – og var málinu fylgt eftir í skrifum Tímans alveg 

þangað til ný ríkisstjórn var mynduð um haustið. Í Morgunblaðinu var sumum aðfinnslum 

framsóknarmanna svarað en megináherslan lögð á að benda á gagnsemi varnarsamningsins 

fremur en að dvelja við einstök mál varnarliðsins. Gagnrýni framsóknarmanna snerist um að 

íslensku þjóðlífi, menningu og tungu stafaði hætta af veru varnarliðsins.165 Auk þess beindu 

framsóknarmenn spjótunum að Hamilton-félaginu vegna óreiðu við launaútreikninga, bæði 
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 Bernharð Stefánsson, Endurminningar ritaðar af honum sjálfum, bls. 187;  Vilhjálmur Hjálmarsson, Eysteinn 

í baráttu og starfi, bls. 302. 
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 Þórarinn Þórarinsson, Sókn og sigrar, bls. 239-240; Gylfi Gröndal, Frá Rauðasandi til Rússíá, bls. 128-129. 
Indriði G. Þorsteinsson. Ættjörð mín kæra, bls. 172.  
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 Nefna má tvö dæmi um slælega framkvæmd varnarsamningsins að mati framsóknarmanna: Annars vegar 
óþörf samskipti landsmanna og varnarliðsins og hins vegar mannaflsfrekar varnarliðframkvæmdir sem tækju 
stundum vinnuafl frá grunnatvinnuvegum þjóðarinnar. Þórarinn Þórarinsson. Sókn og sigrar, bls. 235-236 
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 Þórarinn Þórarinsson, Sókn og sigrar, bls. 231,232, 235; Gylfi Gröndal, Frá Rauðasandi til Rússíá, bls. 133-
134; Tíminn 12. september 1953, bls. 1 og 8.  
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fyrir ranga röðun í launaflokka og að greiða ekki í samræmi við íslenska kjarasamninga með 

tilheyrandi yfir- og undirborgunum. Einnig var bent á að íslenskir starfsmenn hefðu fengið 

magakvilla eftir að hafa borðað í mötuneyti aðalverktakans á Keflavíkurflugvelli og í 

Tímanum var ýjað að matareitrun en Morgunblaðsmenn vísuðu í lækni sem taldi líklegri 

skýringu vera meira kjötát og meiri notkun á sterku kryddi en þeir væru vanir.166 Þær raddir 

heyrðust meðal sumra ungra framsóknarmanna að grunnurinn að mistökum Hamilton-

félagsins og skortur á vilja til að leiðrétta málin væri hrokafull afstaða félagsins gagnvart 

Íslendingum. Einnig fengu Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra og varnarmálanefnd ákúrur 

frá framsóknarmönnum fyrir að standa ekki í stykkinu við að verja hagsmuni Íslendinga í 

samskiptum við varnarliðið.167  

 Með gagnrýni sinni á bandaríska aðalverktakann og þá innlendu aðila sem báru ábyrgð 

á framkvæmd varnarsamningsins knúði Framsóknarflokkurinn á um endurmat á 

málaflokknum og náði kjörstöðu í framhaldinu: Skömmu eftir ríkisstjórnarskiptin setti 

Kristinn Guðmundsson utanríkisráðherra á fót nýja varnarmálanefnd þar sem Tómas 

Árnason lögfræðingur, síðar ráðherra Framsóknarflokksins, var settur formaður hennar.168 Í 

jólamánuðinum 1953 sendi Kristinn bréf til bandarískra stjórnvalda þar sem hann óskaði 

eftir viðræðum um endurskoðun varnarsamningsins og fóru þær fram fyrri hluta árs 1954.169 

Var Kristinn í forsvari íslensku samninganefndarinnar en aðrir lykilmenn voru tveir 

fyrrverandi ráðherrar, Björn Ólafsson og Hermann Jónasson. Niðurstaða viðræðnanna varð 

sú að varnarliðið var enn frekar einangrað frá íslensku þjóðlífi. Einnig var komist að 

samkomulagi um að aðalverktakinn, Hamilton-félagið, hætti störfum og íslenskir verktakar 

sem ríkisstjórn Íslands samþykkti skyldu taka yfir varnarliðsframkvæmdirnar.170 Í júní 1954 

gerði utanríkisráðherra forsvarsmönnum Sameinaðra verktaka tilboð um verða aðili að nýju 

verktakafélagi sem átti eftir að fá nafnið Íslenskir aðalverktakar sf. sem stundum voru einnig 

kallaðir Aðalverktakar. Það fól í sér að Sameinaðir verktakar yrðu helmingseigendur – og 

jafnframt undirverktakar þess – en ríkisstjórnin skyldi ráðstafa hinum helmingnum. Hún 
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 Gylfi Gröndal, Frá Rauðasandi til Rússíá, bls. 137; Morgunblaðið 9. ágúst 1953, bls. 12.  
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gerði það á þann hátt að Samband íslenskra samvinnufélaga og íslenska ríkið yrðu jafnstórir 

eigendur, hvort með 25%. Forvígismenn Sambandsins ákváðu að Reginn hf. færi með 

þennan eignarhluta fyrir hönd þess. Einnig var gengið þannig frá málum að Reginn hf. fengi 

jafnstóran skerf í Sameinuðum verktökum og stærsti einstaki eigandi þess, Almenna 

byggingarfélagið hf. Slík ráðstöfun yrði þó aðeins leyfð einu sinni og síðan fengi Reginn hf. 

„engin sérréttindi fram yfir aðra meðlimi“ samtakanna.171  

 Enn áttu eftir að líða nokkrir mánuðir þangað til Íslenskir aðalverktakar yrðu formlega 

stofnaðir því fulltrúar Sameinaðra verktaka vildu fá á hreint tvö grundvallarmál áður en þeir 

undirrituðu hinn endanlega félagssamning. Það fyrra snerist um úrskurðarvald sem 

ríkisstjórnin átti að hafa ef upp kæmu ágreiningsmál. Slíkt gat mögulega gerst á milli 

undirverktakans og aðalverktakanna, til dæmis gæti komið upp ágreiningur þar sem 

eigendur Sameinaðra verktaka teldu sig þurfa að verja hagsmuni sína gagnvart ríkisvaldinu 

og Regin hf. Þeir vildu vita „að þegar talað væri um áfrýjunarrétt til ríkisstjórnarinnar, að átt 

væri við ríkisstjórnina í heild“ en það var lykilatriði fyrir þá. Það tók um fimm mánuði að 

ganga endanlega frá samningnum og þá var þetta ákvæði eins og flest önnur „sem fólu í sér 

afskipti ríkisvaldsins af Aðalverktökum … tekin út úr félagssamningnum sjálfum og sett í 

viðbótarsamning félagsins …“ Ástæðan sem gefin var upp fyrir þeirri ákvörðun var sú að „… 

bandarískir aðilar höfðu lagt á það ríka áherslu, að Aðalverktaki væri sjálfstæð stofnun í sem 

minnstum tengslum við ríkisvaldið.“ Ekki kemur fram hvers vegna forsvarsmenn Sameinaðra 

verktaka töldu þetta mál svona þýðingarmikið.172 Þó má geta sér þess til að þeir hafi óttast 

um hagsmuni sína ef slík ágreiningsmál lentu á borði utanríkisráðherra, sem hafði ötullega 

rutt veginn fyrir samvinnuhreyfinguna að varnarliðsframkvæmdunum, og yrðu leyst þar án 

aðkomu samstarfsflokksins í ríkisstjórn. Slíkur háttur hefði ekki verið óeðlilegur þar sem 

utanríkisráðuneytið hafði yfirumsjón allra mála er vörðuðu framkvæmd varnarsamningsins 

samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Skömmu fyrir undirritun félagssamningsins má sjá að 

utanríkisráðherra og forsvarsmenn Sameinaðra verktaka voru samstiga í túlkun sinni: Í 

skýrslu sem Kristinn Guðmundsson lagði fyrir Alþingi 2. nóvember 1954 hafði hann að öllum 

líkindum viðbótarsamninginn í huga er hann sagði: „Ríkisstjórnin fylgist með 
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 BS. BB. Einkaskjalasafn nr. 360. Stjórnmálamaðurinn. Bréfasafn 1954. Askja 2-12, Örk 5. Greinargerðin er án 

titils en byrjar á þessum orðum: „Í byrjun júní 1954 …“  
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verksamningum. Ef á milli ber við gerð verksamninga hefir ríkisstjórnin milligöngu um að 

leysa úr þeim ágreiningi.“173 Þarna tvítekur utanríkisráðherra að valdið liggi hjá ríkisstjórninni 

en ekki embætti hans. Í félagssamninginn var síðan sett ákvæði um að gerðardómur hefði 

úrslitavald til að leysa úr deilum um túlkun samningsins. Í honum skyldu sitja tveir aðilar frá 

Sameinuðum verktökum og sinn hvor frá ríkinu og Regin hf. en borgardómari í Reykjavík 

tilnefndi oddamann. Önnur ágreiningsefni skyldu almennir dómstólar útkljá.174 Niðurstaðan 

varð því sú að eigendur Sameinaðra verktaka þurftu ekki að beygja sig undir það að 

ríkisstjórnin hefði síðasta orðið um lausn álitamála ef þeir kysu svo.  

 Hitt grundvallarmálið – og „meginforsendan af hálfu Sameinaðra verktaka fyrir 

þátttöku í stofnun Í.A.V.“ – laut að forgangsrétti félagsins til að framkvæma þau verk sem 

aðalverktakarnir tækju að sér og að um hvert verk yrði gerður sérstakur samningur.175 Þetta 

náðist fram. Í félagssamningi Íslenskra aðalverktaka sf. kemur fram að hlutverk 

aðalverktakans sé að semja um og bera ábyrgð á verklegum framkvæmdum fyrir varnarliðið. 

Svo segir: „Félagið felur Sameinuðum verktökum að sjá um framkvæmd verka, samkvæmt 

sérstökum verksamningum hverju sinni. Ef nauðsyn ber til, getur félagið þó staðið sjálft fyrir 

framkvæmd einstakra verka.“ Forsvarsmönnum Sameinaðra verktaka fannst slíkar 

undantekningar einungis koma „… til greina, ef samkomulag [fengist] ekki við Sameinaða 

verktaka um framkvæmd verka, eða ef þeir [stæðu] ekki við gerða verksamninga.“176 Í stuttu 

máli sagt var verkaskipting eigendanna sú að Sameinaðir verktakar voru undirverktakar 

Íslenskra aðalverktaka sf. sem síðan gátu deilt verkum til fimm faggreinafélaga innan 

Sameinaðra verktaka og annarra sjálfstæðra verktaka innan félagsins, þar með talið til 

Regins hf. Hlutverk ríkisstjórna, fyrir utan að velja verktakana,  var að fylgjast með gerð 

verksamninga og leysa minniháttar ágreiningsmál. Auk þess gátu ríkisstjórnir stýrt því hversu 

margir Íslendingar ynnu hjá varnarliðinu, og á þann hátt takmarkað framkvæmdahraða, til 

að innlendu atvinnuvegina skorti ekki vinnuafl.  
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 Þegar þessum tveimur grundvallaratriðum hafði verið kippt í liðinn voru Íslenskir 

aðalverktakar sf. síðan formlega stofnaðir 10. nóvember 1954. Óhætt er að segja að þessi 

málalok hafi verið sigur fyrir Framsóknarflokkinn og Sambandið. Einnig máttu eigendur 

Sameinaðra verktaka vera sáttir, hagsmunir þeirra og staða innan Íslenskra aðalverktaka var 

skýr. En sumarið 1957 urðu miklar breytingar á fyrirkomulagi Sameinaðra verktaka, sem 

höfðu áhrif á starfsemina og stöðu eigendanna.  
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8. UMBREYTINGARÁRIÐ 1957 

8.1 Sameinaðir verktakar verða hlutafélag 

Árið 1956 tók við völdum vinstri stjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Alþýðubandalags 

undir forsæti Hermanns Jónassonar, sem hafði það meðal annars á stefnuskránni að segja 

upp varnarsamningnum. Afleiðingin var sú að í lok árs höfðu nánast allar 

varnarliðsframkvæmdir stöðvast. Ríkisstjórnin féll frá þessum áformum um brottför 

varnarliðsins eftir að Sovétríkin réðust inn í Ungverjaland, og spennan á milli austurs og 

vesturs magnaðist á ný, og einnig eftir að íslenskum stjórnvöldum bauðst að fá hagstæð lán 

frá samherjum í NATO, Vestur-Þýskalandi og Bandaríkjunum. Um mitt ár 1957 færðist 

starfsemin aftur í aukana; um aðdraganda þess sagði Guðmundur Í. Guðmundsson 

utanríkisráðherra í ræðu á Alþingi í mars 1958:  

„[Þ]egar farið var að semja við Bandaríkjamenn um þessar nýju framkvæmdir, kom í 

ljós, að gera þurfti allverulegar skipulagsbreytingar á öllu verktakafyrirkomulagi á 

flugvellinum og stöðvum þeim, sem varnarliðið hafði nokkurn rekstur á. … Af ýmsum 

ástæðum reyndist hvorki framkvæmanlegt né heppilegt að færa út starfsemi 

Sameinaðra verktaka … heldur var horfið að því ráði, að Íslenzkir aðalverktakar skyldu 

taka að sér allar framkvæmdir fyrir varnarliðið og yfirleitt annast þær sjálfir. Þó mátti 

grípa til undirverktaka, er sérstaklega stóð á. Sérréttindi Sameinaðra verktaka skyldu 

falla niður. Með þessari skipulagsbreytingu var fótunum með öllu kippt undan 

framkvæmdastarfsemi Sameinaðra verktaka á Keflavíkurflugvelli.“177  

Orð utanríkisráðherra vísa til þess að Sameinaðir verktakar hafi við þessar 

skipulagsbreytingar misst einkarétt sinn á allri undirverktöku fyrir Íslenska aðalverktaka sf. – 

og þar með ein sín mikilvægustu verðmæti – sem þeim hafði áður verið tryggður í 

stofnsamningnum 10. nóvember 1954. Hvernig átti þetta sér stað?  

 Samkvæmt samningi ríkisstjórna Íslands og Bandaríkjanna snemma árs 1957 var sú 

skylda lögð á herðar Íslenskra aðalverktaka sf. að hafa yfir að ráða nægilega fjölmennu 

starfsliði til að geta sjálft sinnt meginhluta framkvæmdanna fyrir varnarliðið. Á aðalfundi 

Sameinaðra verktaka sf. 30. mars var ákveðið að bregðast við þessum nýju aðstæðum með 
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því „að gera bæði félagslegar og skipulagslegar breytingar á starfsemi Sameinaðra verktaka“. 

Kosin var þriggja manna nefnd til að leita samninga við Íslenska aðalverktaka sf. um málið og 

halda síðan framhaldsaðalfund ekki síðar en 13. apríl.178 Það sem einnig þrýsti á um þessar 

breytingar var hæstaréttardómur sem leiddi til lykta fimm ára deilumál milli forsvarsmanna 

Sameinaðra verktaka og skattyfirvalda. Þeir höfðu frá upphafi krafist skattfríðinda á þeirri 

forsendu að Sameinaðir verktakar væru ekki eiginlegt félag því þeir stefndu hvorki að 

hagnaði né eignasöfnun, heldur væru þeir samtök sem deildu út vinnu og arði til 

þátttakendanna. Sameinaðir verktakar töpuðu málinu sem þýddi að auk skattskyldunnar 

báru þátttakendurnir, eigendur fyrirtækisins, ótakmarkaða ábyrgð á rekstrinum. Til að 

bregðast við þessu var rekstrarformi Sameinaðra verktaka breytt úr sameignarfélagi í 

hlutafélag og ábyrgð þátttakendanna takmarkaðist við hlutafé þeirra.179  

8.2 Einkaréttur á undirverktöku færður til eigendanna 

Í byrjun apríl 1957 kom í ljós að stjórn Íslenskra aðalverktaka sf. vildi hafa annan hátt á 

undirverktöku en áður. Hún taldi sig einráða hvort Aðalverktakar ynnu verkin sjálfir eða ef 

svo bæri undir að bjóða þau út eða semja við einhvern einn aðila. Með því gæfist öðrum 

sjálfstæðum íslenskum verktökum einnig kostur á að taka þátt í varnarliðsframkvæmdunum 

þannig „„að peningarnir lendi í vasa sem flestra og verði þar viðloðandi““, eins og haft var 

eftir Helga Bergs, formanni Íslenskra aðalverktaka sf. og síðar þingmanni 

Framsóknarflokksins. Þessar hugmyndir byggðust á greinargerð sem unnin var fyrir stjórn 

Íslenskra aðalverktaka sf., út frá punktum sem höfðu áður verið ræddir við Guðmund Í. 

Guðmundsson utanríkisráðherra.180 Hann reyndi að setja þrýsting á eigendur Sameinaðra 

verktaka til þess að fá þá til að samþykkja breytingu á fyrirkomulagi undirverktöku „miðað 

við þá samninga, sem þegar hafa verið gerðir milli utanríkisráðuneytisins og 

Bandaríkjastjórnar“ og gaf þeim frest til loka apríl til að fallast á það ellegar „mun ráðherra 

líta svo á að lokið sé umræðum um málið við Sameinaða verktaka.“181 
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 Innan Sameinaðra verktaka var talið að þetta væri brot á samningi á milli ríkisins, 

Sameinaðra verktaka og Regins hf. sem gerður var við stofnun Íslenskra aðalverktaka sf. árið 

1954.182 Í greinargerð í fórum Geirs Hallgrímssonar183 eru þessar nýju aðstæður krufnar og 

rýnt í möguleikana í stöðunni:  

Þetta er bein krafa um upplausn S.V. … Ljóst er að vanefndir ríkisstjórnarinnar og 

Í.A.V. á greindum samningi, væru svo grófar, ef til framkvæmda kæmi, að í rauninni 

væri samningurinn með öllu gerður marklaus. Til að leita réttar síns gæti S.V. lagt 

lögbann við öllum framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli, hvort heldur gegn Í.A.V. eða 

öðrum, sem störfuðu þar í umboði þeirra … 

Því mætti höfða allsherjar-skaðabótamál þar sem enginn vafi væri á að „að ríkissjóður bæri 

ótakmarkaða ábyrgð gagnvart varnarliðinu og þriðja manni á öllum framkvæmdum á 

Keflavíkurflugvelli og gæti orðið útgjaldasamt með því að takmörkuð ábyrgð Regins h/f 

myndi væntanlega hrökkva skammt, ef um stórar fjárfúlgur yrði að ræða.“ Og ekki væri hægt 

að nota það gegn Sameinuðum verktökum þótt fulltrúar þeirra „í stjórn Í.A.V. kunni að hafa 

tekið afstöðu sem [bryti] í bága við hagsmuni S.V. … enda sitja þessir fulltrúar í stjórn Í.A.V. 

til að skipa málum þess félags, en ekki málefnum S.V.“ En þrátt fyrir allt væri framtíðin björt 

því „S.V. geta þrátt fyrir vanefndirnar lifað og blómstrað, – ekki síst ef þeir hafa í 

bakhöndinni myndarlega skaðabótakröfu á hendur ríkissjóði. Samkvæmt ofansögðu er 

tæpast hugsanleg betri aðstaða við samningaborð en sú, er stjórn S.V. hefur nú, – með því 

að hún hefur allt að því sjálfdæmi um alla hluti.“  

Í lok apríl náðist lending í málinu: Utanríkisráðherra „taldi ekkert við það að athuga“ að 

Sameinaðir verktakar sf. yrðu gerðir að hlutafélagi um eignarhluta sinn í Íslenskum 

aðalverktökum sf.184 Samkomulag náðist um að múrarameistarar, trésmíðameistarar og 

verktakar innan Sameinaðra verktaka myndu „stofna með sér félagsskap til þess að 

framkvæma framvegis verk fyrir varnarliðið. … Félagsskapur þessi, sem verður þannig félag 

verktaka í varnarliðsvinnu, skal hafa forgangsrétt á öllum þeim verkum, sem Aðalverktakar 

semji um, enda hafi þeir kunnáttu og getu til framkvæmdanna.“ Það fyrirkomulag var haft á 

verkefnum að þeim skyldi deilt til meðlima í samræmi við eignarhluta þeirra í Sameinuðum 
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 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 23. Félagssamningur Íslenskra aðalverktaka sf., 10. nóvember 1954, 

2. gr. Sjá einnig 7. kafla 7hér að framan.   
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 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 7. „Til minnis“.  
184

 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 7. Bréf stjórnar Sameinaðra verktaka, 24. apríl 1957. 
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verktökum. Á þann hátt var tryggt að einkarétturinn á undirverktökunni héldist innan 

eigendahópsins. Aðsetur hins nýja félags var á Keflavíkurflugvelli og féll sú tilhögun að 

samkomulaginu sem gert hafði verið við bandarísk stjórnvöld um að verktakarnir skyldu ætíð 

vera til staðar á varnarsvæðinu.185 Í þessu félagi verktaka í varnarliðsvinnu var langstærsti 

hluti eigenda í Sameinuðum verktökum hf. við stofnun þess í júlí 1957 eða 82,3% hluthafa.186 

Jafnframt héldu Íslenskir aðalverktakar sf. áfram að skipta við faggreinafélög Sameinaðra 

verktaka í þeim verkefnum sem það átti við, það er að segja deildir pípulagninga-, rafvirkja-, 

málara-, járnsmíða- og blikksmíðameistara en þeir síðastnefndu bættust við sumarið 1957. 

Eftir þessa ráðstöfun var Sameinuðum verktökum breytt úr verktakafyrirtæki í 

eignarhaldsfélag, fyrst og fremst um helmingshlut þess í Íslenskum aðalverktökum sf., og í 

júlí 1957 fluttu um hundrað sérhæfðir starfsmenn og stjórnendur Sameinaðra verktaka sig 

um set og hófu vinnu í sambærilegum störfum hjá Íslenskum aðalverktökum sf.187  

 Á fyrri hluta árs 1957 var spenna meðal iðnaðarmanna og verktaka á Suðurnesjum sem 

töldu sig ekki fá réttlátan skerf af varnarliðsvinnunni á atvinnusvæði sínu. Nefnd á vegum 

Iðnaðarmannafélags Suðurnesja hitti Guðmund Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra og 

þingmann Reyknesinga, 9. apríl og bar undir hann hugmyndir um stofnun alhliða 

verktakafyrirtækis. „Hann gaf nefndinni fyrirheit um starfsleyfi á Keflavíkurflugvelli til handa 

verktakafélögum á Suðurnesjum ef stofnuð yrðu.“ Viku síðar voru Keflavíkurverktakar hf. 

stofnaðir af um sextíu byggingaraðilum. Þeirri skipan var komið á að Keflavíkurverktakar sáu 

um viðhald, sem var er fram liðu stundir um fjórðungur heildarverkefna varnarliðsins á 

Keflavíkurflugvelli, en Íslenskir aðalverktakar sf. um nýsmíði.188 Upp frá þessu nutu 

Keflavíkurverktakar einkaréttar frá íslenska ríkinu eins og Aðalverktakar sf.189 Með þessari 

verkaskiptingu náði Guðmundur Í. að standa við gefin loforð við Suðurnesjamenn og sjatla 

málin gagnvart eigendum Sameinaðra verktaka.  

 Hvað skyldi Guðmundur Í. hafa átt við þegar hann sagði að með skipulagsbreytingunni 

hefði  „fótunum með öllu [verið] kippt undan framkvæmdastarfsemi Sameinaðra verktaka á 
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 ÞÍ. GH 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 7. „SAMEINAÐIR VERKTAKAR. Framtíðar skipulag.“  

186
 ÞÍ. GH 2013 B/2. B-Störf 1952-1957. Örk 5. „SAMÞYKKTIR FÉLAGSINS: SAMEINAÐIR VERKTAKAR H/F.“  
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 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 94-95 og 164.   

188
 Vef. Andrés Kristjánsson, „Félagatala og inntökuskilyrði.“ Iðnaðarmannafélag Suðurnesja. Saga og 

nafnaskrár 1937-1984. I. hluti. (http://idn-sudurnes.net/saga.html), skoðað 18. janúar 2018 ; Alþingistíðindi 
1983-1984 A 5, 2809. 
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 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 27.  
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Keflavíkurflugvelli“? Rétt er að skoða ummælin í ljósi þess að utanríkisráðherra var á Alþingi 

að svara fyrir þá gagnrýni að hafa veitt Sameinuðum verktökum undanþágu fram hjá 

Sölunefnd varnarliðseigna til að selja eignir sínar á Keflavíkurflugvelli út fyrir varnarsvæðið á 

almennan markað, svo sem kranabíl og ýmsar byggingavörur. Hvað sem því líður þá er það 

rétt að einkarétturinn var tekinn af félaginu en á móti kom að hann var færður til 

eigendanna sjálfra. Það eina sem eigendurnir, hinir nýju hluthafar Sameinaðra verktaka, 

misstu voru viðhaldsverkefnin en um þau voru hvort eð er ekki skýr ákvæði í félagssamningi 

Íslenskra aðalverktaka frá árinu 1954.   

 En hvert varð síðan hlutskipti Sameinaðra verktaka og eigenda þeirra? Í síðasta 

kaflanum verður hugað að lokaárum félagsins. Þar er farið hratt yfir sögu en sjónum er fyrst 

og fremst beint að ytri þáttum höfðu áhrif á stöðu Sameinaðra verktaka og eigenda þeirra.  
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9. EIGNARHALDSFÉLAG - LOKAÁRIN 

Árið 1961 settu hluthafarnir í byggingardeild Sameinaðra verktaka á fót verktakafélagið 

Dverghamra sf. og tók nýja félagið yfir réttindi og skuldbindingar sem áðurnefnt „félag 

verktaka í varnarliðsvinnu“ hafði stofnað til árið 1957, þar á meðal einkarétt á allri 

undirverktöku fyrir Íslenska aðalverktaka sf.190 Tilkoma Dverghamra sf. hróflaði þó ekki við 

verkaskiptingunni sem komst á árið 1957 enda fyrst og fremst um nafnbreytingu að ræða191 

og hélst sú ráðstöfun í megindráttum allt fram á áttunda áratuginn. Í desember 1974 voru 

„fyrir milligöngu iðnaðarfélaga í Keflavík“ Suðurnesjaverktakar hf. settir á laggirnar af 92 

aðilum frá Suðurnesjum úr mörgum iðngreinum. Kunnuglegar ástæður voru fyrir 

félagsstofnuninni: stofnendurnir töldu „að þeir hefðu verið útilokaðir frá aðild að þeim 

verktakafyrirtækjum, sem áður höfðu haslað sér völl í varnarliðsframkvæmdum, þar sem 

þau hefðu verið lokuð fyrir nýjum hluthöfum sem vildu fá aðstöðu til þess að taka að sér 

verkefni á Keflavíkurflugvelli.“ Suðurnesjaverktakar hófu síðan störf bæði sem 

undirverktakar Íslenskra aðalverktaka sf. og til að sjá um viðhald á eignum íslenska ríkisins á 

Keflavíkurflugvelli og skaraðist því starfsemin ekki við Keflavíkurverktaka.192  

 Í lok árs 1974 var hið pólitíska landslag hagfellt fyrir bandaríska varnarliðið: Í upphafi 

þess fékk það mikinn stuðning meðal íslenskra kjósenda með undirskriftasöfnuninni „Varið 

land“ sem var andsvar við áformum vinstri stjórnarinnar árin 1971-1974 um brottför 

varnarliðsins.193 Og eftir kosningar sumarið 1974 tók við hliðholl ríkisstjórn, samstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks undir forsæti Geirs Hallgrímssonar. Er fram liðu 

stundir fór að gæta óánægju hjá Suðurnesjaverktökum í garð Íslenskra aðalverktaka sf. Á 

aðalfundi árið 1988 var gagnrýnt að félagið hefði ekki fengið neinn verksamning um nýsmíði 

í fjögur ár, það er að segja á þeim tíma er Thor Ó. Thors hafði tekið við stjórnarformennsku, 

en endanlegt ákvörðunarvald um útdeilingu verkefna virðist hafa legið hjá stjórn 

Aðalverktaka.194  

                                                      

190
 Eyþór Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 95; Alþingistíðindi 1983-1984 A 5, 2778.  
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson. Útgáfa jöfnunarhlutabréfa, bls. 151.  

192
 Vef. Andrés Kristjánsson, Iðnaðarmannafélag Suðurnesja. I. hluti. „Félagatala og inntökuskilyrði.“ 

(http://idn-sudurnes.net/saga.html), skoðað 18. janúar 2018.    
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 Vef. Þorsteinn Sæmundsson, „Undirskriftasöfnunin „Varið land““. 9. apríl 2019. 
(http://halo.internet.is/varid.html), skoðað 15. júní 2019.  
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 Morgunblaðið 2. júlí 1988, bls. 23.  
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 Upp úr miðjum níunda áratug 20. aldar voru hluthafar í Sameinuðum verktökum hf. – 

helmingseiganda Íslenskra aðalverktaka sf. – oft í fréttum vegna hárra arðgreiðslna, einkum 

þegar hluthafafundur félagsins ákvað að greiða hluthöfum sínum út 900 milljónir króna í 

reiðufé í janúarmánuði 1992. Þeir fengu á sex ára tímabili, frá 1987-1992, skattfrjálsar 1.355 

milljónir á verðlagi ársins 1992.195 Fyrir það fé hefði til dæmis verið hægt að kaupa 261 íbúð í 

fjölbýlishúsi, sem væri að jafnaði 78 m2 að flatarmáli eða 10% alls slíks íbúðarhúsnæðis í 

Reykjavík.196 Viðbrögð þjóðarinnar urðu sterk. Blaðamaður á Morgunblaðinu sagði að þeim 

mætti lýsa sem „ofsareiði, heilög vandlæting og bræði.“197 Ekki þarf að lesa margar greinar 

upp úr 1980 til að finna orð eins og einokun, hermang, kolkrabbi, spilling og græðgi þegar 

fjallað var um verktakafélögin á Keflavíkurflugvelli. Á þessum árum var íslenskt launafólk og 

atvinnulíf fast í vítahring launaskriðs, gengisfellinga og verðhækkana. Á níunda áratugnum 

voru til að mynda gerðir kjarasamningar um 1.600% hækkun launa en sökum verðbólgu 

dróst kaupmátturinn saman um 10% á sama tíma.198 Verðbólgan lék þá einnig grátt sem 

voru að koma sér þaki yfir höfuðið þar sem húsnæðislán voru bæði verðtryggð og báru 

drjúga vexti.199  

 Greiðslur Sameinaðra verktaka til hluthafa sinna voru tvenns konar, beinar 

arðgreiðslur og jöfnunarhlutabréf. Það voru einkum jöfnunarhlutabréfin sem kölluðu á 

hörðustu viðbrögðin. Með útgáfu jöfnunarhlutabréfa var virði Sameinaðra verktaka hækkað 

til jafns við verðbólgu yfir tiltekið tímabil, bréfunum deilt á hluthafana og að lokum var 

eignarstaða félagsins aftur færð í upprunalegt horf. Litið var svo á að ekki þyrfti að greiða af 

þessu skatt þar sem eigendur væru einungis að fá bætta þá virðisrýrnun sem átt hefði sér 

stað vegna verðbólgunnar. Ástæða þess að hluthafarnir fengu á einu bretti háa 
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 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 27.  
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  Alþingistíðindi 1997-1998 A 3, 2233-2234. Ekki er gerður greinarmunur á 3-4ja herbergja íbúðum í fjölbýli, 

meðalbyggingarár er 1961 og miðað er við staðgreiðsluverð sem er 5.188 milljónir kr. á íbúð. Fjöldi slíkra íbúða 
í Reykjavík var 2.609. [Reikningsdæmið: 1.355.000.000/5.188.000 = 261,2 íbúðir.] 
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 Morgunblaðið 26. janúar 1992, bls. 10. 
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 Vef. Guðmundur Gunnarsson, „Aðdragandi Þjóðarsáttarinnar.“ Herðubreið. 29. mars 2015. 
(http://herdubreid.is/addragandi-thjodarsattarinnar/ ), skoðað 23. júlí 2019. 
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 Vef. Bjarni Bragi Jónsson, Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi. Seðlabanki Íslands. 1998, bls. 
165. (https://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1594), skoðað 2. ágúst 2019. Sjá t.d. verðtryggð lán 
Íbúðalánasjóðs: Bréf Bygg.sj. ríkis.,nýbyggingar var frá 3,5% - 4,9% á árunum 1985-92 og vextir af húsbréfum 
voru 6% umfram verðbólgu árin 1991-92.  
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eingreiðslu200 í janúar 1992 var sú að hluthafafundi var ákveðið að fullnýta sér heimild sem 

félagið taldi sig hafa  til að greiða út arð án þess að skattur legðist á upphæðina.201  

 Undir lok kalda stríðsins, 1989-1991, voru Íslenskir aðalverktakar í 20.-30. sæti yfir 

stærstu fyrirtæki landsins og langstærsta verktakafyrirtækið.202 Starfsemi þeirra og 

Sameinaðra verktaka skar sig úr að sögn Sigurðar Markússonar, stjórnarformanns Sambands 

íslenskra samvinnufélaga og í stjórn Regins hf., einkum að einu leyti: 

Sambandið hefur tengst allskonar rekstri. Sumt hefur verið rekið með halla, miklum 

halla, en sumt hefur sýnt hagnað og er þátttaka í Sameinuðum verktökum og 

Aðalverktökum eitt af því sem hefur sýnt verulegan hagnað í gegnum árin. … Ég held 

að það sem hefur skilið þessi fyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum í landinu er að þau hafa 

stöðugt skilað hagnaði í mjög langan tíma. Búið eingöngu við góðæri.203  

Vaxandi gagnrýni beindist að þeirri tilhögun að Íslenskir aðalverktakar hefðu einokun á allri 

nýsmíði fyrir varnarliðið. Suðurnesjamönnum hafði raunar lengi sviðið hversu 

byggingaraðilar sem bjuggu á athafnasvæði varnarliðsins báru skarðan hlut frá borði204 og á 

það var bent að 98% hluthafa Sameinaðra verktaka bjuggu á höfuðborgarsvæðinu.205 Einnig 

var að því fundið að með einokunarfyrirkomulaginu væri frekar verið að hygla vaxandi fjölda 

ekkna og afkomenda stofnendanna, en þessi hópur var um fjórðungur hluthafa árið 1990, en 

að taka tillit til hagsmuna verktaka og iðnaðarmanna í samtímanum.206 Innan allra 

stjórnmálaflokka var krafa um breytingar á varnarliðsframkvæmdunum en stjórnmálamenn 

greindi á um hvaða leið skyldi fara.207  

 Við lok kalda stríðsins og fall Sovétríkjanna árið 1991 minnkaði vægi varnarliðsins á 

Íslandi til muna. Eðlilega hafði það áhrif á framtíðarhorfur verktakafyrirtækjanna á 
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 Sameinaðir verktakar voru metnir á 3.266 milljónir í janúar 1992 og voru 900 milljónir í jöfnunarhlutabréfum 

því um 36,3% af virði félagsins. 
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 Morgunblaðið 25. janúar 1992, bls. 24-25. 
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 Sjá lista Frjálsrar verslunar yfir stærstu fyrirtæki landsins: 1. október 1989, bls. 34;  1. september 1990, bls. 
44; 1. september 1991, bls. 44 og 1. september 1992, bls. 48.  
203

 Morgunblaðið 28. janúar 1992, bls. 25. 
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 Sjá t.d. Karl Steinar Guðnason. „Verktakastarfsemin á Keflavíkurflugvelli: Mismunun“, bls. 12-13.  
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 Pressan 2. september 1988, bls. 9.  
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 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 27. 
207

 Sem dæmi má nefna tvo ráðherra í ríkisstjórninni árið 1992: Þorsteinn Pálsson, fyrrv. formaður 
Sjálfstæðisflokksins og dóms-, kirkjumála- og sjávarútvegsráðherra, vildi afnema einokunina og gefa öllum kost 
á að bjóða í verk varnarliðsins, en kratinn Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra vildi auka hlut ríkisins í 
Íslenskum aðalverktökum til að ríkið gæti haft meiri áhrif á stjórnun varnarliðsframkvæmdanna. Morgunblaðið 
17. maí 1989, bls. 36.  
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Miðnesheiði. Árið 1992 töldu ýmis aðildarríki Atlantshafsbandalagsins einboðið að bjóða út 

verk á Íslandi sem unnin voru fyrir Mannvirkjasjóð bandalagsins þar sem þau töldu kostnað 

vegna þeirra vera háan; þremur árum síðar var einkaréttur til slíkra verkefna afnuminn. 

Bandarísk stjórnvöld kröfðust þess árið 1996 að varnarliðsframkvæmdirnar sem væru á 

þeirra könnu færu einnig í útboð208 en þegar á reyndi höfðu þau biðlund.  

 Um og upp úr 1990 tóku eigendur Sameinaðra verktaka á fimm árum út úr félaginu 

1.355 milljónir á verðlagi ársins 1992. Í lok árs 1992 gafst hluthöfunum kostur á að selja bréf 

sín á Opna tilboðsmarkaðinum (OTM) sem hafði verið starfandi í nokkra mánuði og upp frá 

því er erfiðara að henda reiður á eigendahópi samtakanna.209 Einnig komu til sögunnar 

flóknar eignasamsetningar og má í því samhengi nefna afdrif Regins hf.: Þegar Samband 

íslenskra samvinnufélaga fór í þrot árið 1993 eignuðust Hömlur hf., dótturfélag 

Landsbankans, 93,5% í Regin sem á móti fékk hálft prósent í Hömlum. Og Hömlur áttu 98% í 

öðru dótturfélagi bankans, Rekstrarfélaginu hf., sem jafnframt átti 6,25% hlut í Regin. Þarna 

voru mynduð krosseignatengsl á milli þriggja félaga og Landsbankans um hlut Sambandsins í 

Sameinuðum verktökum hf. En hversu víða þessi upphaflega eign Regins átti eftir dreifast er 

erfitt að segja því bankinn hafði árið 1994 stofnað hátt í fjörutíu dótturfélög og 

dótturdótturfélög um fjölbreytilegar eignir sínar í fyrrverandi Sambandsfyrirtækjum.210  

 Á tíunda áratugnum voru teknar út háar fjárhæðir úr Íslenskum aðalverktökum sf. eins 

og gert var hjá Sameinuðum verktökum hf. þar sem markvisst var verið að minnka eignir 

fyrirtækjanna. Árið 1991 fengu eigendur Aðalverktaka drjúgar upphæðir en mismikið 

hlutfallslega þannig að eignarhlutföllin breyttust. Ríkið tók út minnst, eða 400 milljónir, og 

varð meirihlutaeigandi með 52%, Reginn hf. fékk 670 milljónir og minnkaði hlut sinn í 16% 

og Sameinaðir verktakar hf. fengu 1,3 milljarða og lækkuðu eignaraðild sína í 32%.211 

Hluthafar eignarhaldsfélagsins Sameinaðra verktaka höfðu því á árunum 1991-1992 fengið 

samtals ríflega 2,6 milljarða og má líta á þetta sem upphafið á endalokum félagsins.  

 Íslenskir aðalverktakar sf. voru gerðir að hlutafélagi árið 1997 og yfirtók það eignir og 

skuldbindingar fyrirrennara síns. Um lýsingu þess sem þá átti sér stað segir í skýrslu nefndar 

um einkavæðingu á vegum forsætisráðuneytisins: „Þegar rekstrarformi Íslenskra 

                                                      

208
 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 26-27.  

209
 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 27.  

210
 Morgunblaðið 13. apríl 1994, bls. 20; Morgunblaðið B, 24. desember 1998, bls. B5. 

211
 Morgunblaðið 12. janúar 1996, bls. 27.  
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aðalverktaka var breytt tóku eigendur þess út úr rekstrinum töluverðar eignir enda talið að 

fyrirtækið væri óþarflega sterkt fjárhagslega. Þá var jafnframt gerð sú breyting að eigendur 

Sameinaðra verktaka skiptu á milli sín því hlutafé sem féll í þess hlut …“212 Í mars árið 1999 

fengu eigendur Sameinaðra verktaka hf. yfirtökutilboð í þessi hlutabréf sín frá Skafli hf. – 

sem var 80% í eigu Íslenskra aðalverktaka hf. og 20% í eigu Hamla hf., dótturfélags 

Landsbankans;213 90% eigendanna tóku tilboðinu og nam heildarandvirðið tæpum milljarði 

króna.214 Í árslok 1999 ákvað stjórn Sameinaðra verktaka hf. að félagið skyldi renna inn í 

Skafl hf. og var það staðfest á hluthafafundi í apríl árið 2000 og var félagið síðan afskráð 15. 

maí árið 2000.215  

 Í lok árs 1999 tók Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra af skarið um endalok 

einkaréttarins er hann sagði á Alþingi: „[U]tanríkisráðherra mun tilnefna Íslenska 

aðalverktaka hf. til verktöku fyrir varnarliðið vegna verkframkvæmda innan varnarsvæða 

sem fjármagnaðar eru af Bandaríkjunum til ársloka árið 2003 í samræmi við samning Íslands 

og Bandaríkjanna og með svipuðum hætti og tíðkast hefur. Fram að þeim tíma er gert ráð 

fyrir að fyrirtækið aðlagi sig að íslenskum verktakamarkaði.“ 216 Á þessum tímamótum höfðu 

verktakafélögin er málið varðaði gengið í gegnum miklar breytingar á síðasta áratug 20. 

aldar. 

 Þremur árum eftir samruna Sameinaðra verktaka hf. og Skafl hf. seldi íslenska ríkið 

tæplega 40% hlut sinn í Íslenskum aðalverktökum hf. til eignarhaldsfélagsins EAV ehf. sem 

var í eigu helstu stjórnenda fyrirtækisins. Í kjölfarið fengu aðrir eigendur Aðalverktaka 

yfirtökutilboð sem þeir máttu ekki hafna.217 Þannig var því staðan árið 2003, þremur árum 

áður en bandaríska varnarliðið yfirgaf landið, að eigendur sem tengdust verktöku byggðri á 

einkarétti höfðu verið að fullu keyptir út.  

                                                      

212
 Vef. Framkvæmdanefnd um einkavæðingu. Einkavæðing 1996-1999. Skýrsla. Forsætisráðuneytið. Maí 1999, 

bls. 47. (https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/Einkavaeding/einkavaeding99.pdf), skoðað 18. janúar 2019.  
213

 Vef. „Íslenskir aðalverktakar hf. gera tilboð til hluthafa Sameinaðra verktaka hf. Flokkur: Fyrirtækjafréttir.“ 
The Nordic Exchange. 12. mars 1999. 
(http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&prim
arylanguagecode=IS&newsnumber=3758), skoðað 23. júlí 2019. 
214

 Morgunblaðið 30. mars 1999, bls. 16.  
215

 RSK. Vottorð úr fyrirtækjaskrá. „Sameinaðir verktakar hf (Samruni) Kt. 550269-3419.“  
216

 Alþingistíðindi 1999-2000 A 3, 2655. 
217

 Morgunblaðið B, 6. ágúst 2009, bls. 6.  
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 Hverjar skyldu vera menjar Sameinaðra verktaka í samtímanum? Í HR er við lýði 

Námssjóður Sameinaðra verktaka hf. við Háskólann í Reykjavík sem upphaflega var komið á 

fót við Tækniskóla Íslands árið 1998 til „að styrkja efnilega námsmenn í tæknifræðum“.218 Og 

í maí 2019 var félagið Sameinaðir verktakar ehf. skráð gjaldþrota en fyrir utan nafnið hafði 

það hvorki tengsl við gamla verktakafyrirtækið á árunum 1951-1957 né eignarhaldsfélagið 

sem tók við á árunum 1957-2000.219  

                                                      

218
 Vef. „Skipulagsskrá nr. 502/2006 fyrir Námssjóð Sameinaðra verktaka hf. við Háskólann í Reykjavík.“ Dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið. 2. júní 2006 (http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/nrar/skipulagsskrar5022006), 
skoðað 28. júlí 2019. 
219

 RSK. Vottorð úr fyrirtækjaskrá. „Sameinaðir verktakar ehf. kt. 430204-3270.“ Útg. 23. júlí 2019.  
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NIÐURSTÖÐUR 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um eignarhald á Sameinuðum verktökum og einkarétt 

fyrirtækisins á varnarliðsframkvæmdum meðal innlendra byggingaraðila. Upphaf þess má 

rekja til varnarsamningsins í maí 1951 á milli bandarískra og íslenskra stjórnvalda sem kvað á 

um að til landsins kæmi bandarískt varnarlið. Í framhaldinu hófust verulegar framkvæmdir 

fyrir tilstilli bandarískra hernaðaryfirvalda. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

hafði frumkvæði að því að stofnuð yrðu samtök sem tækju þátt í framkvæmdunum til að 

styrkja íslenskt atvinnulíf á tímum innflutningshafta og vaxandi atvinnuleysis.  

 Samkvæmt fyrirmælum ríkisstjórnarinnar átti að ganga út frá tveimur almennum 

reglum: allir ættu að fá að taka þátt sem hefðu áhuga og getu. Hans G. Andersen, 

starfsmaður utanríkisráðuneytisins, var fenginn til að stýra undirbúningsferlinu. Til að hrinda 

málinu af stað  

var Herði Bjarnasyni, skipulagsstjóra ríkisins, falið að boða valda aðila úr byggingargeiranum 

á kynningarfund, kanna áhugann og fara með einum þeirra til Bandaríkjanna í 

samningaviðræður um komandi framkvæmdir. Eftir þennan fund er eins og stjórnvöld hafi 

kosið að blanda sér ekki í hvaða aðilum var boðin þátttaka að undirbúningsferlinu en treyst 

fundargestunum, sjö mönnum, að taka við keflinu.  

 Þegar metið er hvers vegna sjömenningunum var boðið á kynningarfundinn 2. júlí 

1951 verður að líta til þess að þeir voru forsvarsmenn stórra og kraftmikilla byggingafélaga. 

Þeirra stærst var Almenna byggingafélagið hf. og á fundinn mættu tveir fulltrúar frá því. En 

einnig vógu margháttuð önnur tengsl þungt. Sjömenningarnir voru virkir í stjórnum ýmissa 

félaga og samtaka, sem gaf þeim forskot umfram aðra. Einn var valinn vegna tengsla sinna 

við Byggingarfélag verkamanna og þrír vegna formennsku í fagfélögum. Kunningsskapur 

hafði einnig mikið að segja, eins og sjá má á því hversu margir stjórnarmenn í Trésmiðafélagi 

Reykjavíkur árið 1945 áttu eftir að ná sterkri stöðu innan Sameinaðra verktaka. Ekki verður 

þó fram hjá því litið að hagsmunaárekstrar áttu sér stað. Fundarboðandinn, Hörður 

Bjarnason skipulagsstjóri, var einn af eigendum Almenna byggingafélagsins hf. og hafði því 

fjárhagslega hagsmuni af því að velja fáa byggingaraðila á fundinn og vitaskuld einnig að 

velja eigið félag. Flugmálaráðherrann Björn Ólafsson var sömuleiðis einn af eigendum 

Almenna byggingafélagsins hf. og hafði einnig beinan hag af því að greiða götu fyrirtækis 

síns í aðdragandanum að stofnun Sameinaðra verktaka.  
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 Líta má á nálgun stjórnvalda í að koma Sameinuðum verktökum á fót sem stefnu um 

að hafa sem minnst opinber afskipti. Undirbúningsferlinu var komið af stað og síðan var 

tökunum sleppt að mestu. En aðgangsviðmiðin tvö – að félagsskapurinn ætti að vera öllum 

opinn sem hefðu áhuga og getu – náðu ekki tilgangi sínum. Nefna má fernt því til 

staðfestingar: 1) Að minnsta kosti 80% eigendanna höfðu þegar komið að 

undirbúningsferlinu áður en tilkynning var send til dagblaða um að til stæði að stofna slík 

samtök. 2) Fjöldi byggingarfyrirtækja, múrarameistara og trésmíðameistara sem urðu 

eigendur Sameinaðra verktaka var lítill í því slæma árferði sem íslenskur byggingariðnaður 

var í árið 1951. 3) Afar fáir byggingaraðilar á suðvesturhorninu, á meginatvinnusvæði 

varnarliðsins, urðu eigendur. 4) Örfáir bættust í eigendahópinn eftir árið 1951. Sameinaðir 

verktakar urðu því aldrei opið félag. Þeir sem fyrstir komu að undirbúningi félagsins náðu 

kjörstöðu. Forkólfarnir höfðu beinan hag af því að sem fæstir fengju aðgang; þeir ákváðu 

hverjir settust í bráðabirgðastjórn, mótuðu umgjörð og regluverk og settu skilyrði sem aðrir 

þurftu að hlíta er síðar vildu fá aðgang.  

  Einkaréttur Sameinaðra verktaka byggði fyrstu þrjú árin á undirverktöku fyrir 

bandaríska fyrirtækið Hamilton-félagið. Smám saman varð einkarétturinn yfirgripsmeiri, 

bæði á undir- og aðalverktöku, og færðist frá félaginu til eigenda þess. Upphaf þess má rekja 

til stofnunar Íslenskra aðalverktaka sf. en þá beittu íslensk stjórnvöld sér á meira afgerandi 

hátt en þegar Sameinaðir verktakar voru settir á laggirnar. Eftir kosningarnar sumarið 1953 

hélst óbreytt ríkisstjórnarmunstur en framsóknarmenn fengu utanríkisráðuneytið. Markmið 

Framsóknarflokksins var að samvinnuhreyfingin og ríkið fengju einnig sinn skerf eins og 

einkafjármagnið áður í gegnum Sameinaða verktaka. Því var óskað eftir viðræðum við 

bandarísk stjórnvöld um endurskoðun varnarsamningsins, meðal annars 

allsherjaruppstokkun á verktakastarfseminni. Sú lykilniðurstaða fékkst að Bandaríkjamenn 

féllust á að íslenska ríkisstjórnin ætti að hafa yfirumsjón með því hverjir ynnu við 

varnarliðsframkvæmdirnar. Íslenskir aðalverktakar sf. voru myndaðir árið 1954 þar sem ríkið 

og Samband íslenskra samvinnufélaga, í gegnum Regin hf., eignuðust 25% hvort en 

Sameinaðir verktakar 50% og síðan tók hið nýja félag við aðalverktökunni af Hamilton-

félaginu.  

 Sameinaðir verktakar máttu vel við þessi málalok una: Þeir tryggðu sér einkarétt á allri 

undirverktöku fyrir varnarliðið og eignuðust jafnframt helminginn af aðalverktökunni, sem 
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var hrein viðbót. Að auki fengu þeir því framgengt að ef deila kæmi upp á milli eigendanna 

ætti öll ríkisstjórnin að hafa úrskurðarvald í málinu en ekki einvörðungu utanríkisráðherrann, 

sem gæti tekið upp hanskann fyrir Sambandið ef hagsmunir þess væru í húfi. Það eina sem 

eigendur Sameinaðra verktaka þurftu að gefa eftir var að Reginn hf. fengi jafnstóran part í 

félaginu og stærsti eigandi þess, Almenna byggingafélagið hf.  

 Einhver mestu umskipti í sögu Sameinaðra verktaka urðu árið 1957, sem rekja má til 

óöruggari rekstrarskilyrða, en stjórnendurnir náðu að snúa taflinu félaginu í vil með 

breytingum á rekstrar- og eignarformi. Árið 1956 gerðist tvennt: Annars vegar féll 

hæstaréttardómur sem kvað á um skattskyldu félagsins og ótakmarkaða ábyrgð eigendanna 

á rekstrinum. Hins vegar tók vinstristjórn við völdum sem hafði á stefnuskránni að 

varnarliðið skyldi yfirgefa landið og í kjölfarið stöðvuðust nánast allar framkvæmdir á 

Keflavíkurflugvelli. Og til að bæta gráu ofan á svart ákvað Guðmundur Í. Guðmundsson 

utanríkisráðherra snemma árs 1957 að einkarétturinn á undirverktökunni skyldi færast frá 

Sameinuðum verktökum til Íslenskra aðalverktaka sf. – en þá hafði ríkisstjórnin fallið frá fyrri 

áformum um brottför varnarliðsins og skriður var aftur að komast á verktakavinnuna.  

 Forsvarsmenn Sameinaðra verktaka álitu slíkan gerning ótvírætt brot á stofnsamningi 

Íslenskra aðalverktaka sf. og settu sig í startholurnar að höfða skaðabótamál gegn ríkissjóði. 

Áður en málið endaði í hnút náðist samkomulag sem að tvennu leyti var afar hagfellt fyrir 

félagið og eigendur þess: Annars vegar voru Sameinaðir verktakar gerðir að hlutafélagi og 

með því var ábyrgð eigendanna takmörkuð við hlutafé þeirra. Hins vegar máttu eigendurnir í 

verktakahlutanum persónulega stofna „félag verktaka í varnarliðsvinnu“ sem sæi framvegis 

um nýsmíði fyrir varnarliðið. Var Sameinuðum verktökum hf. í framhaldinu breytt í 

eignarhaldsfélag, einkum og sér í lagi um hlut þess í Íslenskum aðalverktökum sf. Í staðinn 

fékk Guðmundur Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra og þingmaður Reyknesinga, því 

framgengt að nýtt verktakafélag, Keflavíkurverktakar hf., fengi til frambúðar einkarétt á 

viðhaldsverkefnum fyrir varnarliðið.  

  Árið 1961 voru Dverghamrar sf. settir á stofn af eigendum „félags verktaka í 

varnarliðsvinnu“ en þeir voru 82,3% hluthafa Sameinaðra verktaka hf. Einkarétturinn á 

undirverktökunni færðist til nýja félagsins. Sams konar fyrirkomulag gilti einnig um 

faggreinadeildirnar fimm sem restin af hluthöfunum átti; þeir höfðu forgöngu um verk frá 

Íslenskum aðalverktökum sf. á þeirra sviði. Sú verkaskipting á einkaréttinum sem komst á 
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árið 1957, að eigendur Sameinaðra verktaka hf. sæju um nýsmíði en Keflavíkurverktakar um 

viðhald, var við lýði fram á miðjan 8. áratuginn er Suðurnesjaverktakar hf. voru stofnaðir og 

fengu skerf af hvoru tveggja.  

 Eftir lok kalda stríðsins árið 1991 gætti vaxandi óánægju með einkaréttinn bæði hjá 

bandarískum stjórnvöldum og bandalagsríkjum í NATO. Halldór Ásgrímsson 

utanríkisráðherra hjó svo á hnútinn árið 1999 er hann sagði að slíkur réttur yrði afnuminn 

árið 2003. Aldamótaárið 2000 urðu endalok Sameinaðra verktaka hf. þegar félagið rann inn í 

Skafl hf. sem að langstærstum hluta var í eigu Íslenskra aðalverktaka, en þeim hafði þremur 

árum fyrr verið breytt í hlutafélag. Síðustu fimmtán ár 20. aldar fengu eigendur Sameinaðra 

verktaka hf. útborgaðar háar greiðslur fyrir arð og eignir bæði í félaginu og Íslenskum 

aðalverktökum. Árið 2003 barst eigendum Íslenskra aðalverktaka hf. yfirtökutilboð frá helstu 

stjórnendum fyrirtækisins, sem þeir tóku. Þar með lauk tímabili einokunar á verktöku, 

þremur árum áður en bandaríska varnarliðið fór af landi brott.  
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FYLGISKJAL 1  

Þátttakendur í Sameinuðum verktökum 31.12. 1951.  
 Tryggingarupphæð** Fjárframlag Hlutdeild 

Almenna byggingafélagið hf. 250.000 400.000 11,8 

Árni Pálsson & Davíð Guðmundsson 45.000 72.000 2,1 

Benedikt Sveinsson & Gissur Sigurðsson 10.000 16.000 0,5 

Byggingamiðstöðin sf. 100.000 160.000 4,7 

Byggingafélagið Brú hf.  150.000 240.000 7,1 

Byggingafélagið Stoð hf.  150.000 240.000 7,1 

Byggingafélagið Goði hf. 150.000 240.000 7,1 

Guðmundur St. Gíslason 50.000 80.000 2,4 

Halldór Björnsson 30.000 48.000 1,4 

Helgi Kristjánsson 40.000 64.000 1,9 

Hervin Guðmundsson 10.000 16.000 0,5 

Hjálmar H. Guðmundsson 10.000 16.000 0,5 

Ingibergur Þorkelsson hf. 150.000 240.000 7,1 

Ingjaldur Jónsson & Hilmar Árnason 30.000 48.000 1,4 

Ingólfur B. Guðmundsson 100.000 160.000 4,7 

Ingólfur Finnbogason 70.000 112.000 3,3 

Jón Bergsteinsson 50.000 80.000 2,4 

Jón Guðjónsson 50.000 80.000 2,4 

Karl Sæmundsson 20.000 32.000 0,9 

Karvel Ögumundsson o.fl. 110.000 176.000 5,2 

Magnús Árnason & Gissur Símonarson 40.000 64.000 1,9 

Magnús K. Jónsson 10.000 16.000 0,5 

Magnús Oddsson 20.000 32.000 0,9 

Magnús Vigfússon & Einar Sveinsson 40.000 64.000 1,9 

Gunnlaugur B. Melsted 20.000 32.000 0,9 

Ólafur Pálsson 30.000 48.000 1,4 

Skipasmíðastöðin Dröfn hf. 40.000 64.000 1,9 

Stefán Einarsson 10.000 16.000 0,5 

Steingrímur Bjarnason 30.000 48.000 1,4 

Sveinbjörn Sigurðsson 20.000 32.000 0,9 

Tómas Tómasson & Guðmundur 
Tómasson 

60.000 96.000 2,8 

Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson 70.000 112.000 3,3 
Tryggvi Stefáns., Guðjón Arngríms. o.fl. 70.000 112.000 3,3 

Valdimar Þorsteinsson 30.000 48.000 1,4 

Vilberg Hermannsson 10.000 16.000 0,4 

Þórður Jasonarson 40.000 64.000 1,8 

SAMTALS 2.115.000 3.384.000 99,7 
 

*Faggreinafélag pípulagningameistara 100.000    
*Faggreinafélag rafvirkja 30.000    
 
*Faggreinafélög pípulagningameistara og rafvirkjameistara eru skráð í lok árs 1951 en nöfn þeirra eru hvorki 

sett inn í þátttakendalistann né framlag reiknað út sem hlutfall af heildarframlagi eigendahópsins.  
**Upphæðir eru í íslenskum krónum.  

Heimildir: ÞÍ. GH. 2013 B/1. B-störf 1951-1958. Örk 2. „PARTICIPANTS IN ASSOSCIATED ICELANDIC CONTRACTORS“; Eyþór 
Þórðarson, Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 171-172. 
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FYLGISKJAL 2  

Ítök stjórnarmanna í Trésmiðafélagi Reykjavíkur (TR) árið 1945 í Sameinuðum verktökum 

(SV) í árslok 1951. 

Hér fyrir neðan eru tvær fréttir um stjórnarkjör í TR, annars vegar 1945 og hins vegar 1950. 
Athugað er hversu margir í stjórn TR 1945 urðu þátttakendur í SV 1951. 
 

a) Feitletrað: Þeir sem voru í stjórn TR 1945 og mættu á kynningarfundinn 2. júlí 1951.  
b) Undirstrikað: Stjórnarmenn TR 1945 sem urðu aðilar að fyrsta samningnum við varnarliðið, 

sem undirritaður var 22. ágúst 1951.  
c) Skáletrað: Aðrir eigendur SV í hópi stjórnarmanna TR 1945 en a) og b).  

 
STJÓRN TR ÁRIÐ 1945 

„Fjögur hundruð meðlimir í Trjesmíðafjelagi Reykjavíkur     
TRJESMÍÐAFJELAG Reykjavíkur hjelt aðalfund sinn s. 1. sunnudag, og var stjórn 
fjelagsins og    
varastjórn öll endurkosin. Stjórnina skipa þessir menn: Tómas Vigfússon formaður, Guðmundur  
Halldórsson ritari, og Gissur Sigurðsson gjaldkeri. Meðstjórnendur eru Einar B. Kristjánsson og  
Ársæll Sigurðsson. — í varastjórn eru: Hafliði Jóhannsson formaður, Ingólfur B. Guðmundsson 
ritari,  
Anton Sigurðsson gjaldkeri og meðstjórnendur Óskar Eyjólfsson og Ingólfur 
Finnbogason.    
Endurskoðendur voru kjörnir Jón Guðjónsson og Torfi Hermannsson.“ 
Morgunblaðið 15. mars 1945, bls. 12         
 

Árið 1945 urðu samtals 9 meðlimir af 12 eða ¾ hluti stjórnar þátttakendur í SV.  

 
STJÓRN TR ÁRIÐ 1950 

"Frá aðalfundi Trjesmiðafjelags Rvíkur              
TRJESMÍÐAFJELAG Reykjavíkur hjelt aðalfund fyrir nokkrum dögum. … Formaður Guðmundur 
Halldórsson 
endurkosinn. Varaformaður Ársæll Sigurðsson. Ritari Benedikt Sveinsson, endurkosinn. Vararitari  
Hjörtur Hafliðason. Gjaldkeri Gissur Sigurðsson, endurkosinn. í varastjórn voru kosnir: — Hafliði  
Jóhannsson, Kjartan Einarsson og Guðmundur Jónasson. Endurskoðendur, Torfi Hermannsson og  

Anton Sigurðsson.“ Morgunblaðið 1. apríl 1950, bls. 5         
 

Árið 1950 urðu samtals 5 af 10 í stjórn eða helmingur stjórnarmanna þátttakendur í SV. Tveimur 
færri voru í stjórn en 1945. Einungis Benedikt Sveinsson var ekki í stjórninni 1945 en hann myndaði 
félag með Gissuri Sigurðssyni.  
 
 
Stjórnarmenn í TR árið 1945 áttu persónulega og/eða voru í stjórn fyrirtækja sem áttu rúman 
þriðjung í Sameinuðum verktökum í lok árs 1951. Sjá töflu á næstu bls. hér að neðan.  
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 Tryggingarupphæð Fjárframlag Hlutdeild Ítök stjórnar-

manna í TR 

árið 1945  

Almenna byggingafélagið hf. 250.000 400.000 11,8  

Árni Pálsson & Davíð Guðmundsson 45.000 72.000 2,1  

Benedikt Sveinsson & Gissur Sigurðsson 10.000 16.000 0,5 0,5 

Byggingamiðstöðin sf. 100.000 160.000 4,7  

Byggingafélagið Brú hf. (Guðm. Halldórs.)* 150.000 240.000 7,1 7,1 

Byggingafélagið Stoð hf. (Einar Kristjáns.)* 150.000 240.000 7,1 7,1 

Byggingafélagið Goði hf. 150.000 240.000 7,1  

Guðmundur St. Gíslason 50.000 80.000 2,4  

Halldór Björnsson 30.000 48.000 1,4  

Helgi Kristjánsson 40.000 64.000 1,9  

Hervin Guðmundsson 10.000 16.000 0,5  

Hjálmar H. Guðmundsson 10.000 16.000 0,5  

Ingibergur Þorkelsson hf. (Hafliði Jóhanns.)* 150.000 240.000 7,1 7,1 

Ingjaldur Jónsson & Hilmar Árnason 30.000 48.000 1,4  

Ingólfur B. Guðmundsson 100.000 160.000 4,7 4,7 

Ingólfur Finnbogason 70.000 112.000 3,3 3,3 

Jón Bergsteinsson 50.000 80.000 2,4  

Jón Guðjónsson 50.000 80.000 2,4 2,4 

Karl Sæmundsson 20.000 32.000 0,9  

Karvel Ögumundsson o.fl. 110.000 176.000 5,2  

Magnús Árnason & Gissur Símonarson 40.000 64.000 1,9  

Magnús K. Jónsson 10.000 16.000 0,5   

Magnús Oddsson 20.000 32.000 0,9  

Magnús Vigfússon & Einar Sveinsson 40.000 64.000 1,9  

Gunnlaugur B. Melsted 20.000 32.000 0,9  

Ólafur Pálsson 30.000 48.000 1,4  

Skipasmíðastöðin Dröfn hf. 40.000 64.000 1,9  

Stefán Einarsson 10.000 16.000 0,5  

Steingrímur Bjarnason 30.000 48.000 1,4  

Sveinbjörn Sigurðsson 20.000 32.000 0,9  

Tómas Tómasson & Guðmundur Tómasson 60.000 96.000 2,8  

Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson 70.000 112.000 3,3 3,3 

Tryggvi Stefáns., Guðjón Arngríms. o.fl. 70.000 112.000 3,3  

Valdimar Þorsteinsson 30.000 48.000 1,4  

Vilberg Hermannsson 10.000 16.000 0,4  

Þórður Jasonarson 40.000 64.000 1,8  

SAMTALS 2.115.000 3.384.000 99,7 35,5% 
 
*Guðmundur Halldórsson, Einar Kristjánsson og Hafliði Jóhannsson áttu hlut í og/eða voru í stjórn þessara fyrirtækja. 
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FYLGISKJAL 3    

Aðilar að fyrsta samningnum 22. ágúst 1951. 

„Umboð frá hluthöfum Sameinaðra verktaka til Gústafs E. Pálssonar til að ganga frá fyrstu samningum við 
varnarlið um framkvæmdir" (Eyþór Þórðarson. Frá Keflavíkurflugvelli, bls. 50) 

     
a) Feitletrað: Sjömenningarnir, og félög tengd þeim, sem mættu á kynningarfundinn 2. júlí 1951.  
b) Ljósgrár bakgrunnur: Nýir aðilar á fyrsta undirbúningsstofnfundi 8. ágúst 1951.  
c) Skáletrað: Nýir aðilar á öðrum undirbúningsstofnfundi 11. ágúst 1951 
d) Undirstrikað: Nýir aðilar á þriðja undirbúningsstofnfundi 13. ágúst 1951 

 Tryggingarupphæð** Fjárframlag Hlutdeild  

Almenna byggingafélagið hf. 250.000 500.000 16,8 
Árni Pálsson & Davíð Guðmundsson 40.000 80.000 2,7 
Byggingamiðstöðin sf. 100.000 200.000 6,7 
Byggingafélagið Brú hf. 150.000 300.000 10,1 
Byggingafélagið Stoð hf. 150.000 300.000 10,1 
Byggingafélagið Goði hf. 150.000 300.000 10,1 
Guðjón H. Sæmundsson 10.000 20.000 0,7 
Ingibergur Þorkelsson hf. 150.000 300.000 10,1 
Ingólfur B. Guðmundsson 100.000 200.000 6,7 
Ingólfur Finnbogason 70.000 140.000 4,7 
Jón Bergsteinsson (ekki með)    
Magnús Oddsson 20.000 40.000 1,3 
Magnús Vigfússon & Einar Sveinsson 40.000 80.000 2,7 
Ólafur Pálsson múr.m. 30.000 60.000 2,0 
Skipasmíðastöðin Dröfn hf. 50.000 100.000 3,4 
*Steingr. Bjarnason og Einar Sigurðsson 40.000 80.000 *2,7 
Tómas Vigfússon & Anton Sigurðsson 70.000 140.000 4,7 
Þórður Jasonarson 70.000 140.000 4,7 
 1.490.000 2.980.000 100% 
 

*(Miðað er við þann sem mætti fyrr, Steingrímur Bjarnason var á fundi 8. ágúst.) 

**Upphæðir eru í íslenskum krónum.  

 

Aðilar að fyrsta samningnum Hlutdeild Uppsafnað 

hlutfall, tími 

sjömenningar á kynningarfundi 2. júlí  41,6 41,6 

fundargestir á fyrsta undirbúningsstofnfundi 8. ágúst 36,2 77,8 

fundargestir á öðrum undirbúningsstofnfundi 11. ágúst  18,8 96,6 

fundargestir á þriðja undirbúningsstofnfundi 13. ágúst  3,4 100% 

 100%  
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FYLGISKJAL 4  

Hluthafalisti: Sameinaðir verktakar hf. í júní 1957. 

 Fjárframlag: 
ísl. kr. 

Hlutfall 
% 

Athugasemdir  

Gústaf E. Pálsson verkfr. Nesvegi 11, R 373.000 7,46 [f.h. Alm. byggingafél. hf. ] 

Andrés Karlsson Samtúni 18  22.000 0,44 f.h. Pétur Andrésson 

Andrés Karlsson trésm. Birkimel 6A 14.000 0,28  

Anton Sigurðsson trésm. Grenimel 27, R 52.000 1,04  

Adolf Windal húsmíðam. Sörlaskjóli 20, R 14.000 0,28  

Árni Pálsson húsasm.m. Vífilsgötu 5, R 35.000 0,7  

Þorbjörn Jóhannesson kaupm. Flókag. 59 224.000 4,48  

Haraldur B. Bjarnason múr.m. Reynimel 28 224.000 4,48  

Indriði Níelsson trésm. Flókagötu 43, R 149.000 2,98  

Einar Kristjánsson trésm. Freyjug. 37, R 224.000 4,48  

Jón Guðjónsson múr.m. Hagamel 8, R og     

Einar Gíslason málara.m. Bergst.str. 12 38.000 0,76 f.h. þeirra beggja Einar Gíslason 

Einar Sigurðsson múrara.m. Hringbraut 35 Hf 22.000 0,44  

Erlendur S. Ólafsson byggingafr. Miðtúni 46 R 22.000 0,44 f.h. Jón G. Halldórsson 

Gissur Símonarson, húsasm. Bólst.h 34 R 30.000 0,6  

Guðmundur St. Gíslason múr.m. Sigtúni 27, R 74.000 1,48  

Guðmundur Halldórsson húsasm.m. Bráv.götu 40 R 22.000 0,44 e.u. Jón Brynjólfsson 

Guðmundur Einarsson verkfr. Turner 33 Keflav.fl.v. og  14.000 0,28  

Haraldur Einarsson húsasm.m. Sörlaskj. 18 R 14.000 0,28  

Guðni H. Árnason húsas.m. Suðurl.braut 64 R og  14.000 0,28  

Jón Brynjólfsson skrifst.stj. Grettisgötu 54 R 14.000 0,28  

Guðmundur Tómasson trésm. Skúlagötu 54 R 45.000 0,9  

Helgi Kristjánsson húsasm.m. Lambastöðum, Sltj.n 60.000 1,2  

Hervin H. Guðmundsson húsasm. Skipasundi 17 R 14.000 0,28  

Hilmar Árnason húsasmm. Hrísateig 16  30.000 0,6  

Hjálmar H. Guðmundsson húsasm. Hrísat. 39 14.000 0,28  

Jón Guðjónsson rafv.m. Hverfisgötu 50    

Krstján Skagfjörð múrara.m. Iðnskólanum 149.000 2,98 Jón, Kristján og Oddur  

Oddur Geirsson pípul.m. Laugarnesv. 102   sameiginl. 149.000 

Ingólfur Finnbogason húsasm. Mávahlíð 4 104.000 2,08  

Ingólfur B. Guðmundsson Grenimel 2 149.000 2,98  

Ingjaldur Jónsson húsasm. Rauðalæk 2 14.000 0,28  

Þorkell Ingibergsson Víðimel 19 R 224.000 4,48  

Jón Bergsteinsson múrari Fjólugötu 19a R 74.000 1,48  

Jón Halldórsson húsasm.m. Hólmgarði 45 R 14.000 0,28  

Magnús Árnason múr. Blönduhlíð 31 R 30.000 0,6  

Magnús Vigfússon húsasm. Eskihlíð 8 R 30.000 0,6  

Karl Sæmundsson húsasm.m. Reynimel 22, R 30.000 0,6  

Magnús Vigfússon húsasm. Eskihlíð 8 R 45.000 0,9 búið að krota yfir f.h. Múr h/f  

Ólafur Pálsson byggingam. Skaftahlíð 15 R 30.000 0,6  

Páll Guðjónsson húsasm. Kirkjuteig 13 R 22.000 0,44  

Pétur Andrésson húsasm. Langagerði 40  22.000 0,44  

Ragnar Bárðarson byggingam. Langagerði 40 22.000 0,44  

Kristjón Kristjónsson frk.st. Reynimel 23 R  373.000 7,46 [f.h. Regins hf.] 

Einar Norðfjörð húsasm.m. Mánagötu 1 Keflavík og  14.000 0,28  

Guðni Magnússon málara.m. Suðurg. 35 Keflavík 14.000 0,28  

Þórarinn Ólafsson Keflavík og    f.h. þeirra beggja Þórarinn Ólafsson 

Sveinn Sigurjónsson trésm. Suðurg. 42 Keflavík  14.000 0,28  

Bergsteinn Ól. Sigurðsson Suðurg. 37 Keflavík og   14.000 0,28  

Áki Gränz málaram. Ytri-Njarðvík 14.000 0,28  

Halldór Guðmundsson húsasmm. Kirkjuvegi 5 Keflav. og 18.000 0,36  

Aðalsteinn Gíslason rafvm. Tjarnarg. 11 Sandg. 14.000 0,28  

Haukur Jónsson húsasm. Hringbraut 63 Hafnarfirði  30.000 0,6  

Vigfús Sigurðsson húsasm. Hraunkambi 5 Hafnarfirði  30.000 0,6  

Sveinbjörn Sigurðsson trésm. Tómasarhaga 53 R 45.000 0,9  

Tómas Tómasson byggingam. Skúlagötu 54 45.000 0,9  

Tómas Vigfússon byggingam. Víðimel 57, R 52.000 1,04  

Valdimar Þorsteinsson byggingam. Miklubraut 5 R 45.000 0,9  

Þórður Jasonarson byggingafræðingur Háteigsv. 18 R 60.000 1,2  

Þórður Kristjánsson byggingam. Bergst.str. 60 R 22.000 0,44  
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 Fjárframlag: 
ísl. kr. 

Hlutfall 
% 

Athugasemdir 

Vilberg Hermannsson múraram. Blönduhlíð 6 R 30.000 0,6  

Þorkell Jónsson húsasmm. Smádölum Árnessýslu 14.000 0,28  

Einar Sveinsson múraram. Víðimel 58 R 30.000 0,6  

Gunnlaugur B. Melsted trésm.m. Rauðarárstíg 3 R 30.000 0,6  

Steingrímur Bjarnason db 45.000 0,9  

Sigurður Sigfússon Sauðárkróki 22.000 0,44  

Guðjón Arngrímsson trésm.m. Skólabraut 2 Hafnarfirði 27.000 0,54  

Ingólfur J. Stefánsson múrara.m. Suðurgötu 25 Hafnarf. 27.000 0,54  

Tryggvi Stefánsson trésm. Brekkugötu 26 27.000 0,54  

Hrafnkell Ásgeirsson Brekkugötu  27.000 0,54 f.h. Tryggvi Stefánsson 

Bóas Emilsson Eskifirði 14.000 0,28 f.h. Jón P. Emils. 

Davíð Guðmundsson húsasm.m. Laugavegi 69 R 35.000 0,7  

Borgþór Björnsson Barmahlíð 16 R 45.000 0,9  

Stefán Einarsson trésm. Samtúni 2 R 14.000 0,28  

Daníel Einarsson trésm. Rauðalæk 17, R 14.000 0,28 f.h. Thor Ó. Thors 

Jóhann Pálsson framk.vst. Efst. 56 R 70.000 1,4  

Guðmundur Finnbogason pípul.m. Mávahlíð 44, R 70.000 1,4  

Sighvatur Einarsson pípul.m. Garðastræti 45 R 70.000 1,4  

Óskar Smith pípul.m. Snorrabraut 87 R 70.000 1,4  

Grímur Bjarnason pípul.m. Kirkjuvegi 22a Keflavík 70.000 1,4  

Ingvar Þórðarson trésm. Drafnarstíg 2 22.000 0,44  

Benedikt Sveinsson húsasm.m. Laugateigi 44 14.000 0,28  

Valdimar Björnsson húsasm. Grundarv. 11 Y-Njarð. 18.000 0,36  

Vilberg Guðmundsson rafvm. Sörlaskjóli 22 60.000 1,2  

Johan Rönning rafvm. Bústaðabletti 17 60.000 1,2  

Þórður Finnbogason rafvm. Egilsgötu 30 60.000 1,2  

Karvel Ögmundsson Bjargi Ytri-Njarðvík 22.000 0,44  

Halldór H. Jónsson arkitekt Ægisgötu 88, R 22.000 0,44  

J.B. Kristinsson blikksm. forstj. Sörlaskjóli 8 24.000 0,44  

Magnús K. Jónsson, byggingam. Hjallavegi 28 14.000 0,28  

Magnús Oddsson húsasmm. Miklubraut 11 30.000 0,6  

Jóhannes Zoega verkfr. Laugarásv. 49 R. 70.000 1,4  

Sig. Sveinbjörnsson forstj. Gullteigi 12 80.000 1,6  

Sveinn Guðmundsson forstj. Hagamel 2 R 80.000 1,6  

 4.848.000   

55 málarameistarar skipta með sér 152.000 kr.     
 (Ef jafnt skipt: 152000/55 = 2.764 kr. pr. mann)  152.000   

 5.000.000 99,96%  

    

    

 

Heimild: ÞÍ. Eyþór Þórðarson. Kassi: Sameinaðir verktakar 30 ára. Fylgiskjöl. Óskráð í ÞÍ. Listi yfir 

hluthafa Sameinaðra verktaka hf. 1957 (Ljósrit).   
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FYLGISKJAL 5  

Húsasmíðameistarar og múrarameistarar í Reykjavík og Hafnarfirði í Viðskiptaskránni árið 
1951.  

HÚSASMÍÐAMEISTARAR: heildarfjöldi 97 

Feitletraðir: Annað hvort eigendur eða í stjórn fyrirtækis sem varð eigandi að Sameinuðum 

verktökum. Fjöldi: 22 eða 22,7%  

Reykjavík: 92  

Aðalsteinn Þórarinsson, Anton Sigurðsson, Arinbjörn Þorkelsson, Ármann Guðmundsson, Árni Erasmusson, Árni 

Pálsson, Atli Eiríksson, Bergþór Jónsson, Björn Björnsson, Björn Rögnvaldsson, Brynjólfur Erlingsson, Böðvar S. 

Bjarnason, Einar Einarsson, Einar B. Kristjánsson, Eyjólfur Þorsteinsson, Gissur Sigurðsson, Gissur Símonarson, 

Guðbjartur Jónsson, Guðjón H. Sæmundsson, Guðjón Vilhjálmsson, Guðleifur Guðmundsson, Guðmundur 

Guðmundsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur Vigfússon, Guðm. H. Þorláksson, Gunnar Gunnarsson, 

Gunnlaugur Melsted, Hafliði Hjartarson, Hafliði Jóhannsson [Ingibergur Þorkelsson hf.], Halldór Guðmundsson, 

Hallgrímur Hansson, Haraldur Jónsson, Helgi Eyjólfsson, Helgi Kristjánsson, Hjörtur Hafliðason, Indriði Níelsson 

[Byggingamiðstöðin sf.], Ingibergur Þorkelsson, Ingibjartur Arnórsson, Ingólfur Finnbogason, Ingólfur B. 

Guðmundsson, Ingólfur Guðmundsson, Ingvar Þórðarson, Jens Eyjólfsson, Jóhann Kr. Hafliðason, Jóhann 

Kristjánsson, Jón Guðjónsson, Jón Kristbjörnsson, Jósep Halldórsson, Júlíus Jónsson, Kári Sigurðsson, Karl 

Sæmundsson, Kjartan Ólafsson, Lárus Lárusson, Magnús Bergsteinsson, Magnús Jónsson (Hjallavegi 38), Magnús 

Jónsson (Lindargötu 52), Magnús Jónsson (Vatnsstíg 10), Magnús Oddsson, Magnús Vigfússon, Markús Ísleifsson, 

Markús Sigurðsson, Ólafur Elíasson, Ólafur Jónsson, Olgeir Sigurðsson, Óskar Þórðarson, Pétur Ketilsson, Ragnar 

Þórarinsson, Sigfús Kristjánsson, Sigurður Björnsson, Sigurður Halldórsson, Sigurður Ísleifsson, Sigvaldi 

Guðmundsson, Skúli Þorkelsson, Snorri Halldórsson, Stefán Einarsson, Steinn Júlíus Árnason, Sveinbjörn Jónsson, 

Sveinbjörn Kristjánsson, Sveinn Jónsson, Sverrir Sverrisson, Finnur Ó. Thorlacius, Tómas Tómasson, Tómas 

Vigfússon, Trésmiðjan hf., Vilhjálmur Árnason, Vilhjálmur Jónsson, Þorbjörn Þorsteinsson, Þórður Jasonarson, 

Þórður Kristjánsson, Þorlákur Ófeigsson, Þorsteinn F. Einarsson, Þorvarður Steindórsson  

Hafnarfjörður: 5  

Bjarni Erlendsson, Byggingarfélagið Þór hf. [Skipasmíðastöðin Dröfn hf.], Guðjón Arngrímsson, Þorbjörn 

Klemensson, Þóroddur Hreinsson  

 

MÚRARAMEISTARAR: heildarfjöldi 23 

Feitletraðir: Annað hvort eigendur eða í stjórn fyrirtækis sem varð eigandi að Sameinuðum 

verktökum. Fjöldi: 4 eða 17,4%  

Reykjavík: 23 

Ásmundur Vilhjálmsson, Björn Jónsson, Dagbjartur Gíslason, Diðrik Helgason, Einar Kr. Guðmundsson, Einar 

Jóhannsson [Brú hf.], Einar Sveinsson, Filippus Guðmundsson, Guðjón Sigurðsson, Guðmundur St. Gíslason, 

Guttormur Andrésson, Haraldur Sigurðsson, Hjálmar Jóhannsson, Ingvar Þorvarðarson, Jón Bergsteinsson, Jón 

Eiríksson, Jón Gíslason, Kjartan Ólafsson, Kornelíus St. Sigmundsson, Logi E. Sveinsson, Marteinn Davíðsson, Óskar 

Guðmundsson, Sigurður Jónsson 

Hafnarfirði: Enginn 

Heimild: Viðskiptaskráin. Atvinnu- og kaupsýsluskrá Íslands. (Reykjavík, 1951), bls. 629-631, 715-716. 
  


