
 

 

Eðvarð Afturhaldsmaður  

Eðvarð var þungt hugsi þennan morguninn. Hann hafði verið að róta í mahóní skrifpúltinu sínu í leit að 

bréfahnífnum sínum þegar hann rak augun í vindlakassa. Vindlakassinn var þó ekki merkilegur nema 

fyrir þær sakir að í honum hafði Eðvarð geymt gamla minjagripi frá því hann hafði starfað hjá 

Sambandinu, minningar um góða daga. Eðvarði þóttu hlutirnir vera einfaldari í þá gömlu góðu daga. 

Jólaandinn var ávallt góður á kontór Sambandsins, og voru 13 tíma vinnudagar ómissandi í aðdraganda 

jólanna. Formaðurinn launaði svo starfsfólki vinnugleðina með vænum legg af Sambandshangikjéti. 

Eðvarð hefur reynt að halda í þessar gömlu hefðir í jólaundirbúninginum, en hann kemst þó aldrei í 

jólaskap fyrr en eftir Fullveldisdaginn. Svo má að sjálfsögðu ekki gleyma að senda baráttu- og 

nýárskveðjur á hetjurnar í Verzlunarráði, Bankastjórann, Rótarí klúbbinn og félaga í Þjóðræknisfélaginu. 

Óhjákvæmilega neyðist Eðvarð til að senda matarkörfur á Eimskipafélagið, Sýslumanninn og 

Verkalýðsforingjann til að tryggja að reksturinn verði vel smurður á nýju ári.  

Eðvarð hefur reynt að láta ekki háværar kröfur starfsfólks um hvíldartíma og desemberuppbót skemma 

aðdragandann en ‚spekingurinn‘ sem hann réði til að sjá um tölvumálin hefur verið að sýna öðrum 

starfsmönnum myndbönd á ólíkum tungumálum um réttindi þeirra yfir hátíðirnar. Þetta var 

spekingnum líkt, sem gert hefur lítið annað en að valda Eðvarði hugarangri frá því hann hóf störf og nú 

ætlaði hann sér líka að skemma jólahátíðina. Eðvarð sá að um erfiðan slag  væri að ræða og varla yrði 

hjá því komist að greiða starfsfólki desemberuppbótina.  Það væri hinsvegar útilokað að þau fengju 

hangilærið því til viðbótar. Ef þau vildu lærið, þá yrði það dregið frá uppbótinni. Eðvarð óttaðist 

hinsvegar að hann myndi sitja uppi með mikið af kjéti á nýja árinu og taldi líklegt að starfsfólkið myndi 

fremur velja aurinn. Eðvarð vandaði hinsvegar spekingnum ekki kveðjurnar og tilkynnti honum að 

hangilærið væri enn á boðstólnum fyrir hann en desemberuppbótina fái hann ekki, enda spekingurinn 

trúlaus með öllu og þurfi ekki að halda jól. Ánægður með að hafa sigrað að minnsta kosti eina baráttu 

hélt Eðvarð á pósthúsið með matarkörfurnar.  

Þrátt fyrir skafrenning og slæmt færi skilaði Eðvarð sér á kontórinn að morgni Þorláksmessu á 

skömmum tíma. Lögregla hafði sent út viðvörun kvöldið áður, og því var lítið um illa búna bíla sem 

töfðu umferð. Spekingurinn var einnig mættur og hafði tekið strætó en það hafði ekki farið framhjá 

neinum á kontórnum að hann aðhylltist svokallaðan bíllausan lífstíl. Með honum var hinsvegar 

Verkalýðsforinginn sem tjáði Eðvarði að hann kæmist ekki hjá því að greiða desemberuppbótina þótt 

spekingurinn væri trúlaus og að hana þyrfti að greiða með peningum. Eðvarð féllst á það að lokum en 

krafðist þess að fá hangilærið aftur en Spekingurinn benti þá Eðvarði á að hann væri grænmetisæta og 

lærið gæti hann fundið hjá Samhjálp. Eðvarð sótti sprengitöflurnar og símann og hugsaði hvort það 

væri of seint að hætta við sendingu matarkörfunnar til Verkalýðsforingjans.  

  


