
Kvikmyndir Ný heimildarmynd um söguAlfreðs Elíassonarog Loftleiðir vekur margar spurningar

Orrustan um
Ný heimildarmynd um söguAlfreðs
Elíassonarog Loftleiða er áhugavert
innlegg íumræðuna um flugsöguís-
lands sem er einhver áhugaverðasti
kaflinn íatvinnusöguíslendinga.
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Saga flugsins á íslandier sveipuð ævintýra-
ljómaog það kemst ágætlega til skilaíheim-
ildarmynd Sigurgeirs Orra Sigurgeirsson-
ar um sögu Alfreðs Elíassonarog Loftleiða
sem var frumsýnd ísíðustuviku. Þar er far-
in sú leið að segja söguþessa merka félags í
gegnum ævi frumherjans AlfreðsElíassonar
(1920-1988) enJakob F. Ásgeirsson gafútbók
um hannárið 1984 og er Jakob áberandi ívið-
mælendahópi myndarinnarendamikið sótt
tilbókarinnar.

Saga Loftleiða og þeirra manna sem að
félaginu komu er skemmtileg, áhrifaríkog
jafnvel dramatísk.Myndin gerir þessu öllu
góðskil og hefur áhugavert myndefni verið
dregið saman þar sem innskot viðmælenda
takast á við eldrimyndbrot. Þessu er ágæt-
lega fléttað saman, sérstaklega framanaf þar
sem frásögnin er kraftmikil og upplýsandi
og er gaman að hlusta á frásagnir nestora
íslenskaflugsins, manna eins og Magnúsar
Guðmundssonar, Smára Karlssonar og Dag-
finns Stefánssonar sem voru með íslensk
flugskírteininr. 9, 10 og 26. Einnig er fróð-
legt að hlusta á frásögn þeirra Olsen-bræðra
sem störfuðunáið með Alfreð á sínumtíma.
Sömuleiðiser fengur aðheyraíþeim Einari

Ólafssyni, Jóhannes Einarssyni, Arngrími
JóhannssyniogEyjóTfiHaukssyni sem komu
meira aðrekstrinum.

Sameining eða ekkisameining
íseinni hlutamyndarinnar er miklum tíma
varið íátök þau sem urðuum sameiningu
Loftleiða og Flugfélags íslandssem end-
anlega varð að veruleika árið 1976. Samein-

ingarhlutföllinhafa ávallt veriðmeðhöndluð
sem svikafLoftleiðamönnumogþað er margt
sem styðurað ekki hafi veriðgætt sanngirni.
Þau vinnubrögðsem þar voruviðhöfðþættu
sérstök ídagen sjálfsagt hafaLoftleiðamenn
gert mistök að hafa ekki áfrýjunarklásúlu í
samningnum.

Við uppgjör þessara mála er farið hörð-
um orðum um Sigurð Helgason sem starf-
aðimeðAlfreð við stjórnLoftleiðafrá árinu
1953. Sömuleiðiser farið ómjúkumhöndum
um Flugfélag íslandsog stjórnendur félags-
ins. Frásögnin er hlutdræg oghöfundurgerir

Loftleiðir

lítiðtil aðbreiðayfir það endakemurskýrt fram að
myndinerunninínáinni samvinnu við fjölskyldu
Alfreðs.Höfundurmyndarinnartókþó fram íinn-
gangserindi að ekkert hefði veriðgert til að hafa

Frumherjinn mikli, AlfreðElíasson.



Fyrsta útrásarfélagid
Frá atvinnusögulegu sjón-
armiðier saga Loftleiðaákaflega merkileg.Það er
ekki að ástæðulausu að félagið hefur veriðkallað
fyrsta útrásarfélagið og umsvif og velta Loftleiða,
þegar best lét á seinni hlutasjöttaáratugarins og á
þeim sjöunda,var undraverðenum 90% af tekjum
félagsins komu erlendis frá. Félagið dró mikinn
gjaldeyri inn ílandiðogborgaðigóðlaun og hafði
veruleg áhrif á íslensktviðskiptalíf.Um leið jók
það trúíslendingaá að þeir ættu erindiíalþjóðleg
viðskipti.

Það er gaman aðfylgjast meðþvíhvernig félagið
þróast frá þvíað vera sniðið utan um flugáhuga
nokkurra frumherja íað verða stórveldiíflugi á
Norður-Atlantshafi. Ef marka má myndina stóð
félagið og féll með Alfreð,sem auðvitaðverður að
teljast óskynsamlegtsé það rétt. En vissulega var
hannaðeinshálfur maðureftir að hannveiktist og
það hafðimikil áhrif á rekstur félagsins. Ævisögu-
höfundur Alfreðs, Jakob F. Ásgeirsson, sagðist í
samtaliviðblaðamannvera sannfærður um aðæv-
intýrið hefðistaðiðog falliðmeðAlfreð. „EfAlfreð
hefðiekki veikst hefðuLoftleiðamennbara breytt
um kúrs, sinnt leiguflugimeira o.s.frv. og þannig

lifaðaf þær þrengingar sem voruívændum. Envið
stjórninni tókumennsemhugsuðu á hefðbundnari
nótumenAlfreðoghiðsameinaðafélag átti ímiklu
basli næstu 10-15 árin." En að sjálfsögðu er þetta
umdeilanlegt.Sú frásögn er lýtur að þessu er tals-
vert einfölduðendamá segja aðbreytingaríalþjóð-
legumflugrekstrihafi haftmikil áhrif á samkeppn-
isstöðufélagsins. Þá, eins og nú, halda menn að
allra skýringa sé að leitaá íslandi.Vissulegaverður

að gæta þess aðLoftleiðirnutu þess
að starfa utan IATA
(Alþjóðasamband
flugfélaga) og nýttu
sér það til fulls. Þegar

sá rammi féll breyttist
samkeppnisstaðan á
skömmumtímaen Sig-
urður Helgason sagði
í áðurnefndu viðtali
að eftir 1970 hefði ríkt
upplausnarástand íflug-
heiminum.Það var hans
skoðun að sameining
Loftleiða og Flugfélags
íslandshefði ekki verið
umflúin. Hvað sem rétt
er íþvíþá reyndist sam-
einingin erfið og óvístað
hún hafi verið rétt skref
út frá samkeppnislegum
sjónarmiðum. Um leið
hefur hún orðiðmönnum
áminning um að erfitt get-
ur verið að sameina félög
sem hafa átt íharðri sam-

keppnium árabil.

Flug frá Lúxemborg
Imyndinnier talsvertf jallaðum flugreksturíslend-
inga frá Lúxemborgog Alfreðsagðurhvatamaður
þess að hefja flug þaðan. Það reyndist gæfuspor
en áhugavert hefði verið að fá ítarlegrifrásögn
um rekstur Cargolux.Eins snjallir og Loftleiða-
menn voru við stofnun þess þá virðastþeir hafa
spilaðeignarhaldinuúrhöndumsér þegar á móti
blés. Má vera aðeiginfjárstaða félagsins hafi ekki
verið nógu sterk til að halda utan um Cargolux-
hlutinn enum það er ekki fjallaðímyndinni.

Mikill fengur er að myndefniog frásögnin um
GeysisslysiðogbjörgunÞristsins ofan af fjallinu
en það væri tilefnisérstakrar myndar, svo ævin-
týraleg er hún. Súsaga sýnir betur en flest annað
áræðni AlfreðsElíassonarog þeirra manna sem
störfuðumeð honum. Húnsýnir einnig aðísland
er að mörgu leyti kjöriðland til að halda úti al-
þjóðlegum flugrekstri eins og komiðhefur á dag-
innsíðar.

annt a irasognma en augijost er ao emnver mnri

ritstýring ræður för.Það hefði án efa styrkt frásögn-
ina ef einhver gagnrýnisatriðanna hefðu veriðbor-
inundir „hitt" liðið.Þess má getaað fyrirnokkrum
árum kom út heimildarmyndum sögu flugsins á
íslandiþar sem Sigurðurhafðihöndíbagga.Þar er
atvikumlýst með talsvertöðrumhætti.

Sá er þetta skrifaði tók líklega síðasta við
talið sem tekið var við Sigurð í
Áramótatímarit Viðskiptablaðs-
ins. Þar var fjallaðmeira um þá
hliðsem snéri að rekstrinum en
sést ímyndinni.Þar komframað
stjórnendur félagsins urðueinn-
igaðsýna úrræði á sviðifjármála
og var ársreikningur félagsins
lengst af gerðuríBandaríkjadöl-
um að kröfum þarlendra end-
urskoðenda. Að sjálfsögðu var
einnig gerður ársreikningur í
íslenskumkrónum en Sigurð-
ur sagði að spurning væri á
hvorum væri tekiðmeira mark
enda gengissveiflur einnig
miklar þá. „ímiklu umróti
íefnahagsmálum og stökk-
breytingum íverðbólgu,svo
og gengisbreytingum,var oft
mikill munur á þessum árs-
reikningum. Við tókum oft
meira mark á bandarísku
reikningunum en þeim ís-
lenska af þessum sökum."

Mynd
Sigurgeirs Orra er áhugavert
innlegg íflugsögulandsins.

Árið 1959 keyptu Loftleiðir fyrstu vélina
sínaaf gerðinniDouglas DC-6B Cloudmast-
er. Vélin hafðieinkennisstafina TF-LLA og
var var skírðLeifur Eiríkssoníhöfuðiðá
hinum merkasæfara frá víkingaöld.Alls
eignaðist félagið fimm slíkarflugvélar
og voruþær allar keyptaraf flugfélaginu
Pan American World Airways,eða Pan Am.
Þetta vorumiklir vinnuhestar ognotkun
þeirra hafðimikil áhrif á framþróun
Norður-Atlantshafsflugfélagsins. Þessar
vélar, sem tóku 85 farþega, voru með
jafnþrýstibúnaði og vorumun hraðfleyg-
ari en Skymaster-flugvélarnar sem félagið
varmeðínotkun.

Cloudmaster

HótelLoftleiðir
Á sjöunda áratugnum ákváðu stjórnend-
ur Loftleiða aðhefja byggingu hótels í
Vatnsmýrinni sem var byggt fyrir eigið fé.
Á þeirra tímamælikvarða varbygging-
arhraði Loftleiðahótelsinsævintýralegur
þvíaðeinsliðu16 mánuðir frá þvíaðfram-
kvæmdir hófust uns hóteliðvar fullbúið
og tóká mótigestum. Húsiðvarum
1400 fermetraroghótelherberginvoru
108, þannig að hóteliðgathýst á þriðja
hundraðgesti. Skrifstofur félagsins voru
einnigþarna.



TímamóturðuísöguLoftleiða árið 1964 þegar félagið
tók ínotkunfyrstu vél sínaaf gerðinni Canadair CL
44D-4. Þetta voru langdrægar oghraðfleygar skrúfu-
þotur sem tóku160 farþega. Tveimur árum síðarvar
fyrsta vélin af lengri gerðinni CL-44J tekin ínotkun.
Þessi lengri útgáfa CL-44 gatborið189 farþega og
var um tímastærsta farþegaflugvél íáætlunarflugi
á Norður-Atlantshafsleiðum, aðþvíerkemur framí
Flugsöguíslands.

Canadair CL 44D-4

Skymaster
Fyrstu árin ráku Loftleiðir aðeins innanlandsflug frá Reykjavík-
urflugvelli en1947 hófst millilandaflug til Kaupmannahafnar
með Douglas DC-4-vél (C-54) Skymaster. TF-RVH Hekla kom til
landsins árið 1947. Ári síðarbættist önnurslíkvél íflugflota
félagsins TF-RVC Geysir.Loftleiðirvarísamkeppnivið Flugfélag
íslandsum innanlandsflugið um árabil, félögin höfðusínáhrifa-
svæði ensamkeppni var samt mjög hörðá milli þeirra. Það var
snemma árs 1952 aðstjórn Loftleiða ákvað aðhætta innanlands-
flugi og stunda eingöngu millilandaflug.


