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Toll var›a fé lag Ís lands

Toll varða fé lag Ís lands var stofn að 8. des em ber 1935. 
Þeg ar fé lag ið var stofn að höfðu toll verð ir háð linnu

lausa bar áttu fyr ir betri kjör um frá ár inu 1932. Þá lækk aði 
fjár mála ráð herra laun op in berra starfs manna ein hliða um 
15%, en laun toll varða voru lág fyr ir og vinnu tími lang ur. 
Ár ang ur bar átt unn ar var þó lít ill eða eng inn enda toll verð
ir ófé lags bundn ir og sýni legt var að fara þurfti aðr ar leið ir. 

Þann 1. des em ber 1935 komu svo 13 toll verð ir sam an í 
þeim til gangi að stofna stétt ar fé lag er barist gæti fyr ir 
hag muna mál um þess ar ar fá mennu stétt ar. Á fund
in um var kos ið milli tveggja upp kasta að lög um 
fyr ir hið vænt an lega fé lag og var þriggja manna 
nefnd falið að ganga end an lega frá því svo hægt 
væri að leggja það fyr ir form leg an stofn fund. 
Enn  frem ur var nefnd inni falið að at huga mögu
leika á því að nýtt stétt ar fé lag toll varða gengi í 
Al þýðu sam band Ís lands. Nefnd þessa skip uðu 
Að al steinn Hall dórs son, Fel ix Jóns son og Har
ald ur S. Norð dahl. 

 Toll verð ir komu sam an og stofn uðu form lega 
stétt ar fé lag sitt viku síð ar, eða hinn 8. des em ber eins 
og fyrr seg ir. Fé lag ið fékk nafn ið Toll varða fé lag Ís lands 
og skyldi starfs svæði þess vera allt land ið. 

Fyrsti for mað ur var Fel ix Jóns son en með hon um í stjórn 
voru Grím ur Bjarna son rit ari og Har ald ur S. Norð dahl fé
hirð ir. Aðr ir stofn end ur voru Að al steinn Hall dórs son, Ás
grím ur Guð jóns son, Björn Frið riks son, Jón Guð munds son, 
Jónas Guð munds son, Jörgen Þor bergs son, Magn ús Jóns
son, Sig urð ur Sig ur björns son, Sig mund ur Gísla son og Þórð
ur Sig ur björns son.

 Fé lag ið hóf þeg ar hags muna bar áttu sína og segja má 
að hún hafi bor ið ár ang ur þeg ar á fyrsta ári því að um ára
mót in 19351936 voru mán að ar laun toll varða hækk uð úr 

297,50 krón um í 350 krón ur. Sá sig ur var þó súr sæt ur því 
þótt þarna hefði geng ið til baka launa lækk un sú sem fjár
mála ráð herra lagði á op in bera starfs menn árið 1932 þá var 
yf ir vinnu kaup ið jafn framt lækk að um 20%. Dag leg ar vinnu
stund ir toll varða á þess um árum voru 1012 klukku stund ir, 
jafnt daga sem næt ur og á stór há tíð um. Það breytt ist þó 
fljótt því að þann 15. októ ber 1936 vann hið unga fé lag sinn 

fyrsta stór sig ur í kjara bar áttu er dag leg ur vinnu dag ur var 
færð ur nið ur í átta stund ir. Þrátt fyr ir þenn an áfanga 

var enn mik ið verk að vinna. Mán að ar laun in þurftu 
enn að hækka mik ið til að telj ast vera við un andi 
og yf ir vinnu kaup ið var langt und ir því sem sæmi
legt gat talist.

Fé lag ið barð ist fyr ir ýms um öðr um kjara bót
um fé lags mönn um sín um til handa. Ágæt ur 
áfangi náð ist á ár inu 1937 þeg ar samið var um 
þá lag fær ingu á kjör um að far ið var að greiða yf
ir vinnu kaup fyr ir vinnu á helgi dög um og al menn

um frí dög um öðr um en sunnu dög um. Fyr ir störf á 
sunnu dög um fékkst frí ein hvern virk an dag. 
Í byrj un voru að stæð ur toll varða í Reykja vík ekki 

eins og best var á kos ið. Upp haf lega byggð ist starf ið á 
vakta vinnu og fyrstu árin var að staða í skúrg armi sem var 
stað sett ur þar sem nú er norð aust ur endi Faxa skála. Hit að 
var upp með ein um litl um kola ofni og á vetr um var oft ærið 
kalt í húsa kynn um þess um. Smám sam an fór nú að staða 
toll varða batn andi og er að mestu leyti til fyr ir mynd ar í dag.

Árið 1966 voru byrj un ar laun toll varða 10,937 gaml ar 
krón ur á mán uði fyr ir átta klukku stunda vinnu. Á þeim 
árum, eins og í dag, voru toll verð ir skip að ir til starfa og 
þeg ar það gerð ist urðu toll verð ir að sækja skip un ar bréf sín 
til rík is fé hirð is og greiða úr eig in vasa 800 gaml ar krón ur í 
stimp il gjöld. 

Hóp mynd af toll vörð um í Reykja vík 1995.
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Lengi vel sam an stóð tækja kost ur toll gæsl unn ar af vasa
ljós um og skrúfjárn um. Þetta voru vissu lega nauð syn leg 
tæki en ef beð ið var um eitt hvað ann að og meira var oft við 
ramm an reip að draga. Fjár fram lög á fyrri tím um voru iðu
lega af skorn um skammti og þurfti oft mik il funda höld til að 
ná fram ein hverj um auka pen ing um. Sem dæmi um það má 
nefna að áður fyrr var í Reykja vík toll bát ur sem flutti toll
verði til starfa á ytri höfn Reykja vík ur en til skamms tíma 
voru að komu skip af greidd á ytri höfn inni. Bát ur þessi var 
byggð ur árið 1940 og var ekki end ur nýj að ur fyrr en árið 
1977 en þá var smíð að ur nýr bát ur í Englandi og má segja að 
um bylt ingu hafi ver ið að ræða hvað varð ar ör yggi toll varða 
og mögu leika á eft ir liti af sjó. Í dag er að staða toll gæsl unn ar 
öll með öðr um hætti; nú býr gæsl an yfir full komn um gegn

um lýs ing ar tækj um, fíkni efna leit ar hund um og öðr um tækja
bún aði sem menn gat vart dreymt um hér áður. Þó verð ur 
nú að segj ast eins og er að toll vörð ur, vopn að ur góðu vasa
ljósi, er enn þá nokk uð traust vekj andi en nú eins og áður 
er það ár vekni toll varð ar ins sem skipt ir höf uð máli. All ur 
tækja bún að ur er til hjálp ar og ein föld un ar við eft ir lit ið. 

 Oft hafði þeirri hug mynd skot ið upp með al op in berra 
starfs manna að þeim bæri að sam ræma kröf ur sín ar um 
betri lífs kjör. Sú hug mynd varð ágeng ari og óx ört fylgi við 
hana fyrstu styrj ald ar ár in þeg ar aðr ir gengu hröð um skref
um frá ör birgð til bjarg álna en op in ber ir starfs menn sátu 
eft ir. Var þá haf ist handa og í fyrstu var mynd að full trúa ráð 
hinna ýmsu stétt ar fé laga sem fór með hags muna mál þeirra 
og hafði for ystu í þeim gagn vart Al þingi og rík is stjórn. Toll

varða fé lag ið var í þess um 
sam tök um og þeg ar Banda lag 
starfs manna rík is og bæja var 
stofn að, átti fé lag ið þar tvo 
full trúa: Har ald S. Norð dahl 
og Karl Hall dórs son.

Bar áttu mál Toll varða fé lags 
Ís lands hafa því í gegn um tíð
ina leg ið með bar áttu mál um 
BSRB en TFÍ var eitt af stofn
fé lög um þess.

Inn an vé banda BSRB hef ur 
Toll varða fé lag ið ýmsa hildi 
háð. Í verk föll um árin 1977 Fel ix Jóns son, fyrsti for maður TFÍ. Grím ur Bjarna son, fyrsti rit ari TFÍ.Har ald ur S. Norð dahl, fyrsti gjald keri TFÍ.

Stjórn 2004, frá vinstri: Guðbjörn Ár manns son gjald keri, Guðrún Sól veig Rík arðs dótt

ir rit ari, Hörð ur Dav íð Harð ar son for maður, Guð björn Guð björnsson vara for mað ur, 

Stein unn Snæ björns dótt ir meðstjórnandi, Guðni Sigmundsson vara stjórnandi, Ár sæll 

Ár sæls son vara stjórnandi.

Á aðalfundi félagsins.

Yfirmenn Tollgæslunnar. Á skrifstofu Tollgæslunnar í Leifsstöð á Keflavíkurflugvelli.
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og 1984 mæddi mik ið á toll vörð um. Mik ill þrýst ing ur var á 
ver fall stjórn að heim ila los un milli landa skipa er stöðv uð ust 
vegna verk falls toll varða. Nauð syn leg ar vör ur, svo sem lyf 
og aðr ar vör ur til sjúkra hús anna, voru af greidd ar en skipt ar 
skoð an ir voru um hvað bæri að túlka sem nauð synja vör ur. 
Í kjöl far verk falls ins 1984 óskaði rík is vald ið eft ir við ræð um 
við TFÍ þar sem far ið var fram breyt ing ar á verk falls rétti 
toll varða. Lauk við ræð um að ila með því að TFÍ og fjár mála
ráðu neyt ið sömdu um svo kall að an við mið un ar samn ing 
gegn því að láta af hendi verk falls rétt fé lags ins. Fram kvæmd 

samn ings ins var með þeim hætti að hag stofu stjóri skyldi 
meta kjara lega stöðu fé lags ins gagn vart öðr um stétta fé lög
um á sex mán aða fresti og kæmi fram mis mun ur væri TFÍ þá 
bætt ur sá mun ur. Einnig voru í samn ingn um end ur skoð un
ar á kvæði. Hélst slík ur samn ing ur í gildi þar til að samið var 
um nýtt launa kerfi árið 2001. Gaf hið nýja launa kerfi aukna 
mögu leika á sveigj an leika inn an hvers starfs hóps. 

Þess má og geta að árið 1996 breytt ust lög um op in bera 
starfs menn. Þau breytt ust með al ann ars þannig að toll verð
ir voru gerð ir að emb ætt is mönn um og skip að ir til fimm ára 

Tollverðir árið 1926. Tollverðir leita í fraktflutningaskipinu Langjökli árið 1965.

Við leitarstörf. Við gegnumlýsingu á farangri.

Við leitarstörf. Tollverðir með sérþjálfaða fíkniefnaleitarhunda.
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í senn í stað þess að vera skip að ir í stöð ur eins og áður. Þeir 
héldu þó samn ings rétt in um sem heyr ir til und an tekn inga 
með al emb ætt is manna en laun flestra þeirra eru ákvörð uð 
af kjara nefnd. 

Or lofs mál TFÍ hafa ver ið sam tvinn uð starf semi BSRB í 
gegn um árin. Við upp bygg ingu or lofs húsa BSRB í Mun að
ar nesi festi TFÍ kaup á af nota rétti á tveim ur hús um. Árið 
1986 keypti TFÍ or lofsí búð að Furu lundi 8 á Ak ur eyri. Hóp
ur vaskra fé laga tók að sér að end ur nýja íbúð ina og koma 
henni í not fyr ir fé lags menn TFÍ. Hef ur íbúð in ávallt ver ið 
mik ið not uð af fé lags mönn um.

Árið 1997 ákvað stjórn TFÍ að segja sig úr Or lofs heim ila
sjóði BSRB sem rek ur or lofs heim il in í Mun að ar nesi og leysti 
sjóð ur inn til sín or lofs hús TFÍ. Ástæð ur þessa má rekja til 
vax andi þrýst ings frá fé lags mönn um um að auka mögu leik
ana á því að nýta or lofs hús fé lags ins bet ur. Í fram haldi af at
hug un fé lags ins keypti TFÍ or lofs hús að Vörðu ási í Bisk ups
tung um í landi Út hlíð ar. Er hús ið allt hið glæsi leg asta með 
þrem ur her bergj um, stórri ver önd og heit um potti. Hef ur 
hús ið not ið fá dæma vin sælda hjá fé lags mönn um.

Und an far in ár hafa end ur mennt un ar mál ver ið of ar lega á 
baugi hjá TFÍ. Þau munu skipa stór an sess í bar áttu mál um 
toll varða í nán ustu fram tíð, rétt eins og allra ann arra starfs
stétta sem lifa þær miklu breyt ing ar sem nú ganga yfir. Helst 
er þar að nefna tölvu væð ingu á öll um svið um en í dag eru 
skjala laus við skipti að verða alls ráð andi við toll af greiðslu. 
Raf rænt, skjala laust um hverfi með hrað ari við skipta máta 
ger ir það að verk um að eft ir lits þætti toll gæslu verð ur að 
vera sinnt af vel mennt uð um toll vörð um.

Sí aukn ar kröf ur eru nú gerð ar til ör ygg is mála, bæði í flutn
ing um á fólki og vör um. Sér stak lega má reikna með aukn um 
ör ygg is kröf um eft ir at burð ina í Banda ríkj un um þann 11. 
sept em ber 2001. Stór aukn ar ör ygg is kröf ur eru nú gerð ar 
um all an heim varð andi flutn inga á milli landa og toll verð
ir þurfa að vera und ir það bún ir að störf þeirra geti breyst 
þannig að þeim verði fal in auk in verk efni í þeim mála flokk
um. Það þætti ekki ólík legt þar sem toll gæsla og lög gæsla er 
oft ast fyrsti eft ir lits að ili sem kem ur að bæði fólki og vör um 
er lend is frá. 

Snemma hófst sam starf TFÍ við syst ur fé lög á Norð ur lönd
un um og víð ar. Sam starf þetta hef ur auk ist jafnt og þétt og 
sækja full trú ar toll varða sam eig in lega fundi með fé lög um 
í toll varða fé lög um á öðr um Norð ur lönd um NTO (Nor disk 
Tull tjänstemäns Org an isation). Ár lega eru haldn ir sam eig

in leg ir fund ir fé lag anna og skipt ast fé lög in á að halda þá 
í lönd um sín um. Þá er TFÍ að ili að UFE (Union of Fin ance 
Per sonn el in Europe). Með lim ir eru 350 þús und tals ins í 17 
lönd um og eru fund ir þess sótt ir ár hvert. Sam starf sem 
þetta er afar nauð syn legt fyr ir toll verði en þar kem ur fólk 
sam an og miðl ar hvert öðru af reynslu sinni og skipt ist á 
skoð un um. Í öll um lönd um er ver ið að vinna að toll gæslu
mál efn um með svip uð um hætti og þess vegna má segja að 
full trú ar á fund um sem þess um tali sama tungu mál. Það er 
því afar nauð syn legt fyr ir lít ið fé lag sem er langt frá öðr um 
lönd um að fylgj ast með því sem ver ið er að gera hjá öðr um 
fé lög um; fylgj ast með nýj ung um varð andi eft ir lit ið og ræða 
sam eig in leg hags muna mál. Sem dæmi um sam starf þetta 
má nefna að fé lag ar í TFÍ hafa get að leigt sér or lofsí búð ir 
toll varða ann ars stað ar á Norð ur lönd um og fé lag ar ann ars 
stað ar frá hafa dval ið í or lofs hús næði TFÍ. Þá má einnig geta 
þess að í verk föll un um 1977 og 1984 reynd ust toll verð ir á 
Norð ur lönd um fé lög um sín um á Ís landi mjög vel og studdu 
fé lag þeirra með ráð um og dáðum.

 Mennt un og þjálf un toll varða á þess um svið um þarf að 
bæta og það fyrr en seinna. Skiln ing ur á þörf inni fyr ir end
ur mennt un er sí fellt að aukast og í dag er boð ið upp gott úr
val af margs kon ar nám skeið um og fyr ir lestr um, mun meira 
en áður var.

Höf uð bar áttu mál toll varða í dag er eink um það að ná 
fram lækk un líf eyr is ald urs og hef ur ver ið unn ið að því hörð
um hönd um. Kjara leg bar átta toll varða um kaup og kjör hef
ur sí fellt ver ið að þró ast í átt til þess að auka or lof og frí tíma 
sem toll verð ir geti not ið með sín um fjöl skyld um.

Má segja að bar átta TFÍ í hart nær 70 ár hafi fært toll verði 
langt fram á veg inn en sí fellt verð ur að vera vak andi fyr ir 
þátt um í starfs og kjar aum hverfi toll varða. Því má segja að 
næg verk efni liggi fyr ir nú ver andi stjórn en í henni eru: 

 
Hörð ur Dav íð Harð ar son for mað ur
Guð björn Guð björnsson vara for mað ur
Guð björn Ár manns son gjald keri
Guð rún Sól veig Rík arðs dótt ir rit ari
Stein unn Snæ björns dótt ir með stjórn andi
Guðni Sigmundsson vara stjórn
Ár sæll Ár sæls son vara stjórn 

Orlofshús tollvarða í Úthlíð í Biskupstungum. Orlofsíbúð tollvarða á Akureyri.


