
 

 

Eðvarð afturhald – IV. kafli 

„Þetta er árás á mig og mína fjölskyldu!“ hugsaði Eðvarð er hann kveikti á kvöldfréttunum og sá fréttina 

um endurskoðun kjarasamnings á grundvelli svokallaðs „SALEM samkomulags“ enda grunaði hann að 

þetta myndi eyðileggja enn eina Flórída ferðina. Hann ætlaði reyndar ekki að bjóða fjölskyldunni með 

í þá ferð en hugsaði sem svo að það væri í hag fjölskyldunnar að hann, sem höfuð hennar, kæmist í 

gott frí til að endurnæra sig.  

Nafnið fór sérstaklega í taugarnar á honum, aðallega af því að hann tengdi þær við SALEM sígarettur 

sem höfðu alltaf farið í taugarnar á honum. Eðvarð var vindlamaður og var því sérstaklega í nöp við 

menthol-fnykinn sem SALEM sígarettur gáfu frá sér og eins hafði fyrsta eiginkona hans reykt SALEM. 

Femínistarnir sem eitruðu huga þeirrar konu sem á endanum fór frá honum hafa væntanlega allar reykt 

SALEM. Og nú var SALEM komið aftur og Eðvarð átti aftur að fara að hækka launin og það sem verra er 

að fara að borga meira í þessu botnlausu hít sem er kallað lífeyrissjóður! Hvað varð um gömlu góðu 

gildin að börn eigi að hugsa um foreldra sína í ellinni? Eðvarð var handviss um það að lífeyrissjóðirnir 

væru á móti góðum fjárfestingarkostum eða a.m.k. höfðu þeir hvorki viljað fjármagna hugmyndir hans 

um „íspýramída norðursins“, né „kjarnorkuúrgangsstöð miðhálendisins“. Á hann núna að fara að bæta 

við 3,5% í viðbót svo að það verði enn meira fé sem hann fær ekki að setja hendurnar sínar í?!  

Sífellt var verið að taka fram fyrir hendurnar á fólki. „Launahækkun fyrir alla“ ; „bannað að greiða laun 

með öðru en peningum“ og  „veikindarétturinn heilagur.“ Hvað varð um frjálsa samninga? Allt 

starfsfólk hans hafði samþykkt (með þögninni) að fjárfesta í eignarhaldsfélagi Eðvarðs frekar en að 

greiða í lífeyrissjóð. Allt starfsfólk hans hafði líka samþykkt (með þögninni) að afsala sér veikindarétti 

og fá í staðinn Herbalife vörur að andvirði 2.500 krónur pr. veikindadag. Heilbrigði til framtíðar og þessir 

sjúkrasjóðir borga hvort eð er allt. Nei, svo var alltaf einhver grásprengdur sérfræðingur að sunnan,  

stuttermaskyrtuklæddur verkalýðsmaður eða mussuíklæddur bókasafnsvörður sem hafði aðrar 

hugmyndir. Það var deginum ljósara fyrir Eðvarði að einkaframtakið er í mikilli hættu og það var bara 

einn maður sem klóraði Eðvarði þar sem hann klæjaði. Aðdáunin var í raun orðin það mikil að kvöld 

eitt eftir ansi langan Rótarí fund slagaði Eðvarð inn á skrifstofuna sína, setti McCartney á fóninn, sótti 

blekbyttuna sína og byrjaði að skrifa: „kæri herra Trump...“ – systursonur hans myndi þýða þetta fyrir 

hann í fyrramálið. 


