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Texti:  KRF, nema þar sem annað er tekið fram. 

Myndir eru ekki í eigu höfundar önnur en hún af honum sjálfum. 

Togarinn Maí GK 346 kemur nýr til hafnar í Hafnarfirði 
þaðan sem hann var gerður út til ársins 1977 er skipið var 
selt til Noregs.  Maí GK var lagt í Noregi árið 2001 og 
fargað árið 2003.  Sjá má mikinn mannfjölda taka á móti 

glæsilegum togaranum og var venjan á slíkum stundum að 
gerðist.  Voru hafnfirðingar enda betur tengdir 
sjávarfanginu þá en síðar varð. 

Árið 1970 aflaði Maí 4770 tonn að aflaverðmæti 52,1 
milljón króna.  Mánudaginn 22 mars 1971 kom skipið að 
landi af Nýfundnalandsmiðum, daginn eftir 40 ára afmæli 
Bæjarútgerðarinnar sem haldið var upp á, og landaði 
aflanum í frystihús Bæjarútgerðarinnar sem hundruð 
manna í Hafnarfirði unnu á eftir að.  Um aflamagn túrsins 
er ekki vitað.  Togarinn Maí var eitt af atvinnuskapandi 
tækjum Hafnarfjarðarbæjar á útgerðartíma sínum og sem 
slíkur gríðarleg blessun. 

Hugsunin um Bæjarútgerðir kom svo sem 
ekki af neinu góðu heldur atvinnuleysi sem 
blasti við og var bæjarfélögunum staðreynd 
sem bregðast varð við.  Það raunverulega 
knúðu þau til aðgerða.  Að þessu leit var 
Hafnarfjörður engin undantekning því að 
sama ástand blasti við öðrum 
landsmönnum.  Í Hafnarfirði var ekki nóg 
atvinna handa öllum í og heitir þá 
atvinnuleysi og það öndvert varð kveikjan 

að stofnun ágætra Bæjarútgerða sem með tímanum spruttu víða upp og gekk misvel að reka 
og áttu sér líka mis langa ævi á hverjum stað fyrir sig.  Sum af þessum fyrirtækjum áttu sér 
áratuga rekstrarsögu þó allar séu nú liðin tíð og komnar í sögubækurnar.   

Rekstur margra þessara Bæjarútgerða gekk brösótt og eru skíringar á því líklega nokkrar.  
Enda svo sem ekki hugsaðar til að vera heldur bjarga málum og meira til að koma hlutum 
aftur á hreyfingu.  Sumir töldu bæjarfélögin blóðmjólka þær og hirða allan gróða úr þeim og 
skilja þær sjálfar eftir með hallarekstur.  Allskonar sögur spruttu upp í kringum rekstur 
þessara Bæjarútgerða sem í grunninn eru þó merkileg hugsun og koma inn í kringumstæður 
sem voru mörgum manninum og konunni afskaplega erfiðar.  Bankahrunið 2008 eru ekki 
einu erfiðleikar íslendingsins. 



Þar sem á annað borð var ráðist í stofnun Bæjarútgerða var hugsunin ævinlega sprottin af 
sama meiði.  Atvinnuleysi og ótryggu atvinnuástandi í bæjum.  Þessum grunnþætti fólks til að 
fá framfleytt sér og sínum með vinnu eigin handa var ekki sinnt og atvinan hið eina sem gat 
gert það.  Atvinnuleysi er niðurlægjandi ástand sem því miður kemur annað veifið upp.  Að 
yfirvöld grípi inn í aðstæður, í þessu tilfelli bæjarstjórnirnar, telst eðlileg afleiðing þess sem 
var að gerast á þessum árum.   

Atvinnulaust fólk, í til að mynda Hafnarfirði, og því fór fjölgandi, annað hvort hímdi heima hjá 
sér iðjulaust eða gekk hokið um göturnar með hendur í vösum þó með fulla starfsorku væri 
og þá ósk heitasta að komast í vinnu og þiggja laun af og eta eigið brauð, líkt og allt 
heiðarlegt og vel meinandi fólk vill fá gert en ræður stundum engu um og lendir því í nokkru 
sem engin bað um en fólk samt komst í.  Stundum er lífið mesta ólíkindatól.  Séu fyrirtækin í 
bæjarfélögum ekki nógu mörg fyrir alla vinnufæra menn á staðnum stefnir í vissan 
glundroða.  Sem sjá má þarf margt að spila saman til að eitt samfélag virki og fái staðið undir 
nafninu "Gott samfélag."  Og hver vill það ekki? 

Ekki er ólíklegt að á þessum árum í Hafnarfriði verði til hið þekkta hugtak "Gafflari" sem lifir 
enn ágætu lífi meðal bæjarbúa þó merkingin sé meira og minna horfin á braut og máski 
margir hafnfirðingar í dag (2015) sem ekki átta sig á hvað búi á bak við þetta orð "Gafflari" né 
heldur hvaða fólk þetta orð ætti við um.  Svona getur nú tímans tönn leikið margt hjá okkur 
að orðin sem allir eitt sinn skildu og vissu hvað merktu missir inn í framtíðinni marks sem 
komandi tímar skilja ekki og halda að átt sé við annað en orðið í raun meinti.  Nema til komi 
útskíring.  Sem svo sem oft hefur verið viðhaft um þetta orð, þykist höfundur alltént vita.  
Orð í annan stað getur vel haldið velli þó að merkingin skekkist með tímanum og verði óskír 
er framlíða stundir.  Sannleikurinn með orðið, öllu heldur hugtakið "Gafflari," að á bak við 
það býr viss eymd.   

Bæjarútgerð Hafnarfjarðar.  
BÚH.  Í þessu húsi var 
gríðarmikil starfsemi eftir að 
það var tekið í notkun 1957 
sem tugir manna unnu í.  
Miðað við trillurnar og ókomið 
stálþil sem sett var þarna upp 
er myndin tekin fyrir 1960.   

Orðið "Gafflari" gilti 
um þessa atvinnulausu 
hafnfirsku karlmenn 
sem bærinn hýsti á 
þessum 
atvinnuleysistímum sínum og kreppuárum sem hér gegnu í garð eftir 1920 og ekki bara hér 
heldur einnig víða annarstaðar í heiminum.  Til að mynda Bandaríkjunum, og stóðu nær 
óslitið yfir uns Breski herinn kom hingað með her sinn og herdót 10 maí 1940 og byrjaði að 
koma sér hér fyrir og vinnan við það allt saman hófst.   

"Gafflarinn" kom sér fyrir snemma morguns við Verkamannaskýlið niður við höfn, 
Bæjarútgerðabyggingin reis við hlið skýlisins, sem áratugum saman stóð þar en var rifið fyrir 
löngu síðan.  Og standandi þarna upp við gafl hússins horfði þeir út á Fjörðinn í von um að 
eygja ljós í mastri skips að sigla inn með afla túrsins í lestum sínum eða þá fragtflutningaskip 



sem átti leið um Hafnarfjarðarhöfn með vöru sem mögulega væri hægt að komast að við 
löndun á og eða uppskipunina og finna sig sjálfan gjaldgengan í samfélaginu með útborguð 
laun í veski, eins og alvöru menn gera.  Að finna sig gjaldgengan þó ekki væri nema dag og 
dag gefur sína vítamínsprautu inn í líf fullfrísks fólks.  Og dagurinn leið og Gaflarinn fékk 
greitt umsamið kaup í máski lok vinnudags, þekki reyndar ekki hvernig þau mál nákvæmlega 
voru útfæð en kæmi samt ekki á óvart að laun á þessum tíma hafi verið greidd að degi 
loknum.  Samt óábyrgt.  Og fjölskyldan fékk á sitt borð máski varning sem henni hafði lengi 
skort en gat nú veitt sér vegna handtaksins sem fyrirvinna heimilisins fékk við höfnina og 
kom með heim eftir langa stöðu undir vegg Verkamannaskýlisins og gekk að skipinu eftir að 
það hafði verið bundið og verkstjórinn mættur með kaldar fætur og hendur.  Það er að segja 
væri téð vara til í versluninni, sem ekki þarf að vera.  Þá voru aðrir tímar um margt. 

Snemma næsta morgunn sást hann svo híma undir sama húsgafli og berja sér inn á milli til 
hita með sömu von í augum og var kvöldið áður um náð í augum verkstjórans sem réði menn 
til starfa og fyllti í stöðurnar sem hvert verk fyrir sig krafðist.  Ljóst var að færri komust að en 
vildu.  Til að láta sannfærast um það atriði þurfti ekki nema gá í kringum sig.  Hópurinn sem 
blasti við var stærri en verkin í lestinni gátu gefið.  Einhverjir færu því heim með ekkert kaup 
vasa sínum.   

Svona var kreppan nú skæð og svona líf Gafflarans á tímum alls atvinnuleysisins í Hafnarfirði í 
kringum 1930 og árin þar á eftir og engin trygging, engin opinber aðstoð né neitt af örygginu 
sem við í dag búum við og finnst rúmlega sjálfsagt að hafa aðgang að hvenær sem á þarf að 
halda.  Og svo hitt sem einnig er gott að minna sig á, að engin ærlegur maður lét það um sig 
spyrjast að hann þæði styrk frá bæjaryfirvöldum og fá á sig stimpillinn "Bæjarómagi" sem var 
hálfgert skammaryrði í bæjunum vítt og breytt um landið og loddi reyndar furðu lengi við 
íslendinga sem í lentu og leituðu sér aðstoðar bæjaryfirvalda.  Margt hefur breyst og margt 
líka mátti breytast.  Þessi afleiti mórall er eitt af því sem tók breytingum og meira en það.  
Aflagðist.  Er enda partur af velferðarkerfinu að geta leitað sér aðstoðar hins opinbera.   

Sjálfur mann höfundur eftir áþekkum móral á sínum ungdómsárum á sjöunda áratug 
seinustu aldar þó talsvert væri farið að draga úr honum þá og talið af mörgum, og æ fleira 
fólki, bæði sjálfsagt mál og eðlilegt að leita sér fjarhagsaðstoðar þyrftu menn hennar við.  Í 
þann tíð voru í Hafnarfirði talsvert um barnmargar fjölskyldur með marga munna til að metta 
en efnahagur bágur þó ekki væri atvinnuleysi um að kenna.  Laun á Íslandi hafa löngum verið 
lág og verðlag í verslunum hátt.  Allt undafari allra þessara trygginga og kerfa sem fólk getur 
leitað í og fengið margvíslega aðstoð frá en komið á fót gegnum svita og tár, erfiðleika, 
þolgæði og raunir fólks sem barðist í þessu á sínum tíma og uppskar kerfi sem við erum stolt 
af í dag að hafa.  Það sem vantar á núna er oft á tíðum örlítið meira þakklæti og heiðra með 
þakklæti sínu gríðar harða baráttu forveraranna hvort sem er í hafnfirsku bæjarfélagi eða á 
landsvísu.  Öllu svona þarf að halda til haga handa kynslóðunum og segja þeim skírum orðum 
að eitt sinn gilti hér annað landslag en nú þekkist og margt sem gert var komist á með erfiði 
og úthaldi fólks sem ekki sæti sig við ástandið og gerði sitt í málinu.  Engin í dag þarf að húka 
undir húsvegg í hvaða veðri sem er til að tryggja sig sjálfan til að ekki fari skipskoma framhjá 
og viðkomandi missi af launum í dag vegna þess arna.  Sagan getur kennt okkur að standa á 
verði til að ekki gerist það sem vel gæti gerst að við misstum margt gott frá okkur.  Munum 
að landslagið var talsvert öðruvísi fyrir minna en öld síðan í Hafnarfirði, ágætum fæðingarbæ 



höfundar.  Lengra en þetta þarf nú ekki að fara aftur í tímann.  En þetta var útúrdúr og förum 
aftur til efnisins sem pistillinn hófst á. 

Mynd frá upphafsárum 
Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar BÚH 
og kannski tekin þar sem 
starfsemin hófst á sínum tíma er 
félagið hét, allavega á meðal 
bæjarbúa, Bæjarstöðin sem sumir 
telja að hafi staðið á svipuðum 
slóðum og hús 
Bæjarútgerðarinnar voru reist 
niður á höfninni og kannski á því 
svæði sem Nýja bílastöðin stóð 
síðar á og fyrir neðan A. Hansen 
húsið sem margir þekkja. 

Hvenær hugsunin fyrst 
kviknaði um að 
nauðsýnlegt væri fyrir 
bæjaryfirvöld í 

Hafnarfirði að reisa fiskiðjuver sem bærinn ábyrgðist að fullu rekstur á til að draga úr 
atvinnuleysi og umræða um efnivið þennan hófst í fundarsölum yfirvalda þekkir höfundur 
ekki og en reiknar með að hafi verið um 1930 og fyrir þann tíma.  Allir vita og líka skilja að svo 
stór umræða sem krefst svo mikilla fjárútláta eins og að stofna heila Bæjarútgerð með öllu 
sem henni tilheyrir er ekki gerð sem skyndiákvörðun heldur er sest yfir verkefnið og það rætt 
til að auðvitað fyrst að hnýta alla lausa enda eins og mögulegt er.  Hvernig sem það mál á 
eftir tekst er útgangspunkturinn samt þessi.  Hvað um það mál allt saman að þá fékkst loks 
niðurstaða með stofnun fiskiðjuvers á vegum bæjaryfirvalda í Hafnarfirði.  Í ársbyrjun 1931 
réðist bæjarstjórnin í að kaupa togara, en þá voru enn ískyggilegar atvinnuhorfur í þessu 
bæjarfélagi.  Einnig var ákveðið að kaupa Edinborgar eignina svokölluðu (Bæjarstöðin?) og 
hefja þar fiskvinnslu.  Kaupin voru staðfest 12 febrúar 1931 og Bæjarútgerð Hafnarfjarðar 
orðin til í hafnfirsku umhverfi.  Hve lengi nafnið "Bæjarstöðin" hélst við staðin á meðal 
bæjarbúa er ekki gott að segja neitt um né heldur hvenær hitt nafnið Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar, BÚH, tók alveg yfir hitt nafnið í vitund fólksins er heldur ekki gott að segja 
neitt um.  Allt svona getur tekið sinn tíma, sem kunnugt er.  Við þekkjum vanafestu fólks. 

Fyrsta útgerðaráðsfundur Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar var haldin 18 febrúar 1931 og var þá 
Ásgeir G. Stefánsson formlega ráðinn forstjóri Bæjarútgerðarinnar og gegndi Ásgeir starfinu 
næstu 24 ár, og vann mikið brautryðjandastarf. 

1934 var ráðist í að kaupa annan togara fyrir Bæjarútgerðina og hlaut skipið nafnið Júní.  
Kaupin voru aukin lyftistöng fyrir atvinnulífið í bænum sem var bágborið.  Árið 1948 
strandaði togarinn, en mannbjörg varð.  Sjá má að Júní þessi hefur verið í rekstri 
Bæjarútgerðarinnar í 14 ár áður en óhappið gerðist. 

Aftur urði skip Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar tvö árið 1951 er keypt var annað skip sem fékk 
sama nafn og hitt sem strandaði og ennfremur togararnir Apríl og Ágúst, allt svokallaðir 
nýsköpunartogarar og nýleg skip er þar er komið sögu.  Var þá gamli Maí seldur og eftir 
stóðu þessi þrjú miklu skip.  Í febrúar 1959 skeði hið hörmulega sjóslys er Júlí fórst á 
Nýfundnalandsmiðum ásamt allri áhöfn og er líklega mannskæðasta sjóslys tuttugustu aldar.  



Á góðviðrisdegi í maí árið 1960 sigldi svo inn til Hafnarfjarðar sjálft flaggskipið og þúsund 
tonna Þýskbyggði togarinn sem hlaut nafnið Maí og svo margir hafnfirðingar voru stoltir af 
að eiga og tilheyrði bæjarfélagi sínu.  Öll þessi skip eru nú horfin af vettvanginum. 

Förum nú aftur til upphafsins. 

Sem sagt kaupin hafa verið gerð og Bæjarútgerð Hafnarfjarðar orðin staðreynd í 
bæjarfélaginu sem margir binda miklar vonir við og trúa að fá lífgað við atvinnulíf bæjarins.  
Með nýstofnuðu félaginu jókst fólki von í brjósti.  Og veitti ekki af.  Líklegt er að starfsemi 
Bæjarútgerðarinnar hafi fækka fólki því sem tilknúið stóð undir gafli Verkamannaskýlisins í 
von um handtak kæmi togari inn til löndunar sem engin vissi hvort yrði með neinni vissu og 
ástæðan fyrir að manngreyin stóðu þar sem þeir stóðu.  Margur sem þarna húkti og beið fékk 
pata af þreifingum bæjarstjórnar og máski sá sig sjálfan starfa í hinu nýja fyrirtæki sem orðið 
var ljóst að bærinn hefði nú eignast gagngert til að fækka atvinnulausum í bænum og gefa 
fleira fólki kost á að lifa eðlilegu lífi og möguleika til eðlilegrar lífsafkomu.  Bæjarbúar vissu 
hvar hús þetta var og sáu starfsemina þar með eigin augum eftir að kaupin höfðu verið 
handsöluð og var ágætis leið til að svæla út atvinnuleysisdrauginn og senda á haf út.  Þessu 
andmælti vart nokkur manneskja í þann tíð.   

1930, árin þar á undan og árið áður en kaupin á Bæjarstöðinni og forvera Bæjarútgerðar 
Hafnarfjarðar fara fram, er ástandið í bænum sárt og ógnþrungið.  Fiskverð hafði þá fallið 
mikið á fiskmörkuðum erlendis og samdrátturinn í útgerðinni lét ekki bíða neitt eftir sér af 
þeim völdum.  Þá fengu margir í Hafnarfirði lítið að gera og hófu máski upp úr þessu að híma 
undir gafli Verkamannaskýlisins í öllum veðrum og knúnir áfram af bjargræðisvoninni einni. 

Frá vinnslusal 
Bæjarútgerðarinnar.  
Fjöldi karla og kvenna 
mætti dag hvern til vinnu 
sinnar í húsinu og 
stimplaði sig inn að 
morgni dags og svo aftur 
út í hádegishléinu og svo 
aftur inn að loknu 
hádegishléi og aftur út að 
kveldi dags að vinnutíma 
loknum sem var allskonar 
og fór eftir því hve mikill 
vinna var í húsinu. 

Helsti 
atvinnurekandi í 
bænum var á 
þessum árum 
Enskur og hét 
Hellre's Brother's Ltd.  Dró hann sig til hlés í svo vondu árferði sem upp var komið og ákvað 
að leggja útgerð sína niður, eins og eðlilegt má teljast hjá mönnum sem halla fer undan fæti 
hjá og standa sjálfir andspænis þeim valkosti að halda rekstrinum áfram og lenda í gjaldþroti 
með allt sitt eða selja áður en í svo mikið óefni fer.  Ágætis innlegg inn í mikilvægi þess fyrir 
íslending að hafa allar sínar grunnatvinnustoðir á eigin hendi því í eðli einkaframtaks og 
einstaklinga, að ekki sé talað um sé fólk af erlendu bergi brotið sem ekki hefur sömu 



hagsmuni og skyldum við landið að gegna og landinn, er að yfirgefa svæðið þegar halla fer 
undan fæti og að vilja svona fleyta rjómann ofan af og vera á meðan allt leikur í lyndi.  Vel 
þekkt útfærsla og skiljanleg út frá mannlegu sjónarmiði.   

Árið 1930 kom togarinn Garðar GK 
nýr til Hafnafjarðar og er eigandi 
skipsins Einar Þorgilsson og Co. 
Myndin er tekin við það tækifæri.  
Kannski að togarinn Clementía sem 
hér kemur lítillega við sögu sé lík 
Garðari GK. 

1930 var einkaframtakið í 
Hafnarfirði ekki beysið og 
lítil drift í mönnum eins og 
eðlilegt má telja horfandi 
framan í verðfall á 
fiskafurðum og líkleg 
niðurstaða að hafi gert að 
verkum að menn, sem 

mögulega vildu hefja rekstur í fiskinum, hafi misst kjarkinn er verðin tóku að dala og jafnvel 
falla niður úr öllu valdi eins og staðan er orðiðn 1930 á erlendu fiskmörkuðunum sem að 
endingu dreif bæjaryfirvöld út í stofnun Bæjarútgerð Hafnarfjarðar.  Árið 1930 er íbúatalan í 
Hafnarfirði 3600 manns. 

Þetta sama ár 1930 hafði bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðið að útgerð togarans Clementínu á 
móti útgerðarfélaginu Akurgerði, sem á sínum tíma gerði út nýsköpunartogarann Bjarna 
Riddara GK sem lá í Hafnarfjarðarhöfn í um þrjú ár í kringum 1960.  Var Clementína tekin á 
leigu og bætti nokkuð úr atvinnuleysinu sem fyrir var í bænum.  Allt telur þetta og margt gert 
til að betrumbæta ástandið. 

 
Sjá mynd.  Fyrstu stjórnamenn Bæjarútgerðar Hafnafjarðar voru þeir Emil Jónsson, síðar ráðherra, 
Björn Jóhannesson, Björn Þorsteinsson, Kjartan Ólafsson, og Þorleifur Jónsson.  Með þeim er svo 
fyrsti forstjóri Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar Ásgeir G. Stefánsson sem hélt um stjórnartauma 
firmans í yfir tuttugu ár.  Sumir muna eftir þessu heiðursfólki. 

Á einum stað segir að á árinu 1931 hafi bæjastjórnin ráðist í að kaupa 
togara til landsins.  Hver sá togari er er ekki getið um og ekki gott að geta 
sér til um nafnið á skipinu.  Nema að það hafi verið togarinn Maí GK sem 
alltént var fyrsti togari Bæjarútgerðarinnar sem hélt til veiða strax eftir 
téðan bæjarstjórnarfund undir skipstjórn fyrsta skipstjóra Bæjarútgerðar 

Hafnafjarðar sem sumir bæjarbúar vita að er Benedikt Ögmundsson sem höfundur mann vel 



eftir en þó bara sem öldruðum manni í Hafnarfriði og komin á eftirlaun og hættur allri 
sjómennsku. 

Og tímarnir líða. 

21 mars 1971 hélt Bæjarútgerð Hafnarfjarðar upp á 40 ár afmæli sitt og er þá starfsfólk 
félagsins orðið 200 manneskjur í föstum stöðum hjá fyrirtækinu bæði til sjós og lands og 
greiddi félagið í vinnulaun rúmlega 50 milljónir króna til eitt þúsund launþega.  Við sjáum að 
aflaverðmæti togarans Maí árið 1970 náði að greiða upp öll laun allra starfmannanna það ár 
og samt eiga eftir afgang.  Aflaverðmæti togarans 1970 var eins og fram kemur hér örlítið 
neðar um 52 milljónir króna.  Skemmtilegt innlegg inn í samantektina.  Var höfundur enda 
sjálfur um tíma skipsmaður á Maí þessum og hóf togaraferil sinn þar um borð sumarið 1970. 

Til gamans má geta þess að afmælisveislan var haldin í Skiphól sem hófst klukkan 15. 00. 21 
mars 1971.  Í veislunni voru þrír starfsmenn heiðraðir.  Þeir Benedikt Ögmundsson, Jón 
Björnsson og Kristmundur Guðmundsson.  Allir þessir heiðurs menn höfð þá unnið hjá 
fyrirtækinu frá stofndegi. 

Árið 1970 voru unnin í húsinu 2450 tonn af fiskafurðum 
að verðmæti 250 milljónir króna.  Tekið er fram að 
togarinn Maí GK 346 hafi veitt árið 1970 fyrir 52,1 milljón 
króna.  Á þessum árum er skipstjóri á Maí aflamaðurinn 
kunni Halldór Halldórsson sem þá hafði verið með skipið 
í áraraðir.  Halldór tók við Maí GK eftir líklega Jóhanni 
Sveinssyni en Benidikt Ögmundsson var sem kunnugt er 
fyrsti skipstjórinn þar um borð og Halldór þá númer þrjú 
af þessum skipstjórum.  Jóhann Sveinsson var frekar 
stutt með skipið, samkvæmt mínum heimildum og var 
árið 1970 líkast til með togarann Neptúnus gerðum út 
frá Reykjavík. 

Haustið 1970 var ráðin nýr forstjóri til 
Bæjarútgerðarinnar og heitir hann Einar S.M. Sveinsson 
(sjá mynd til vinstri) sem tók við af fráfarandi forstjóra.  Aðrir 
sem gegnt hafa embætti forstjóra Bæjarútgerðar 
Hafnarfjarðar fyrir árið 1971 eru Ásgeir G. Stefánsson, 

Illugi Guðmundsson, Kristinn Gunnarsson, Kristján Andrésson, Axel Kristjánsson, Óttar 
Hansson, Helgi Þórðarson og Sæmundur Auðunsson.  Eftir sumum þessara manna mann 
höfundur öðrum ekki. 

Í mars 1971, afmælinu, sátu í stjórn BÚH. Kjartan Jóhannesson, síðar Alþingismaður og 
ráðherra, Guðmundur Guðmundsson, Gunnar Hólmsteinsson, Jón Kr. Gunnarsson og Páll 
Daníelsson. 

" B.Ú.H. rekur hið landsþekkta aflaskip Maí og von er á nýjum þúsund tonna skuttogara (Júní 
GK 345.  Innskot höfundar) haustið 1972 til fyrirtækisins.  Verður hann smíðaður á Spáni.  
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar hefur skilað hagnaði síðustu tvö árin og ber að efla hag þess í 



náinni framtíð.  Stefna ber að fullvinnslu aflans er skip fyrirtækisins flytja að landi til 
hagsældar fyrir fólkið í landinu " (Þjóðviljinn 21 mars 1971) 

Bæjarútgerð Hafnarfjarðar var starfrækt í Hafnarfirði í áratugi.  Bæjarútgerðin var sín 
lyftistöng í bænum.  Og hvort sem koma hennar útrýmdi öllu atvinnuleysi í bænum að þá 
munaði samt verulega um hana í bæjarmyndinni.  Og máski að koma hennar inní bæinn í 
febrúar árið 1931 hafi orðið til að þess að menn hættu að húka undir húsgafli 
Verkamannaskýlisins við höfnina í von um handtak.  Starfsemi í Bæjarútgerðarinnar jók alla 
möguleika fólksins á atvinnu.  Enda gagngert stofnuð til þess arna.  Má vera að menn hafi 
áfram húkt undir þessum vegg Verkamannaskýlisins hvernig sem viðraði en nokkuð ljóst að 
færri hafi staðið þar eftir stofndag félagsins og það komið á fullt skrið og í fulla framleiðslu þó 
seinna hafi allskonar óánægja gert vart við sig í bænum og mörgum þótt Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar þyrnir í augum bæjarfélagsins og afæta og baggi á því.  Gilti þetta sjónarmið 
alltént ekki á upphafsárunum og á meðan atvinnuhorfur voru í þeim farvegi sem var árið 
1931 og teygði sig meira og minna yfir allt landið og reyndar langt út fyrir landssteinanna.  
Kreppa var bæði í Evrópu og Bandaríkjunum á þessu árabili. 

Inn í þetta atvinnuástand kemur hugsunin um stofnun Bæjarútgerðanna almennt er 
bæjaryfirvöld í kaupstöðunum og kauptúnunum fara að huga að eigin rekstri 
fiskvinnslufyrirtækja og útgerðar.  Hve margar Bæjarútgerðir komust á legg í landinu þekkir 
höfundur ekki en giskar á að hafi verið á annan tug dreifðar vítt og breytt um landið.  Af 
þessu má sjá að Bæjarútgerðirnar eru ekki sprottnar úr engum jarðvegi heldur tilkomnar af 
hugsjón bæjarstjórna bæjarfélaganna og vissri neyð sem saman drifu verkefnið af stað og 
sköffuðu það sem til þurfti til að af gæti orðið og slá með þessu á uppkomið atvinnuleysi, 
þetta mein samfélagsins.  Bæjarútgerðirnar keyptu báta og togara sem öfluðu fiskvinnslunni 
hráefnis og uppskáru á móti breytingar í atvinnumálunum og æ fleira fólk komst að 
kjötkötlum beinnar atvinnu.  Þessi ár sýndu mönnum líka alvarleika atvinnuleysis sem engin 
þá fékk þrætt fyrir og bættist við það með auknum fólksflótta úr sveitum landsins yfir á 
mölina og bæjarfélögin ekki í stakk búin að veita þessari fólksaukningu hjá sér þá atvinnu 
sem þarf og er undanfari allrar grunnþjónustu sem bæjarfélagi er gert að sinna en getur ekki 
nema fyrst að gera eitthvað róttækt í sínum atvinnumálum.  Og menn sáu þarna sinn 
möguleika með stofnun Bæjarútgerðanna sem bæjarfélagið ábyrgðist rekstur á.  Hugsjónin 
er sem sjá má merkileg og göfug þó barns síns tíma sé í augum nútímans og annað uppi á 
teningnum 2015.   

Gert til gamans og vonandi einnig svolítils fróðleiks. 
Kveðja KRF. 


