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Bátar, togarar og margt fleira. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

Myndir aðrar enn af höfundi eru ekki hans eign. 

Höfundur texta KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

 

Margt er áhugavert og líka á sinn hátt lærdómríkt.  Þetta sést 

betur þegar menn skoða söguna og hvernig hún er útlítandi og 

öll samansett.   



Annað má líka minnast á að flest okkar höfum gaman af að 

vita meira um sögu lands og þjóðar og að leyfa samantektinni 

að rifja upp fyrir okkur allskonar sem er gleymt en verður aftur 

"sýnilegt" með upprifjuninni, sem vekur sína gleði.   

Málið með tímann er að eitt og annað hefur burði til að detta út 

en gæti vel komið til baka.  Upprifjunin hefur burði til að 

framkvæma allt slíkt.  Telur höfundur að þessu geti menn 

verið sammála.  Vönduð samantekt gerir sitt gagn.  Hve langt 

menn fara aftur í tíman og hvert viðfangið sé er þó 

smekksatriði.  Menn komnir yfir miðjan aldur hafa upplifað 

margt og verið áhorfendur að miklum og örum breytingum á 

umhverfi sínu sem framan af var nokkuð fastheldið en margt í 

dag horfið og annað tekið við gerólíkt hinu.  Hér ekki metið 

gott og eða vont heldur að breyting kom. 

Endurvakin sagan færir manninum aftur part þess sem hann 

sjálfur mann og vann á sinn hátt með eigin höndum sem með 

tímanum safnaði ryki og hvarf svo í haf gleymskunnar en 

samantektin burstaði rykið af og opinberaði á nýjan leik.  Og 

hluti lífsins sem var hefur vaknað upp og, segjum, gamla 

bæjarmyndin, sem fyrir sumt fólk er akkur í.  Munum að menn 

eru misjafnir að þessu leit.  Sumum er sama um fortíðina og 

öðrum ekki. 

Margir hafnfirðingar í eldri kanti muna að í Hafnarfirði voru í 

áraraðir kamrar við hús sem bæjaryfirvöld réðust gegn og smá 

saman klósettvæddu bæinn.  Minnið getur verið gloppótt og 

það sem eitt sinn allir vissu hefur fallið í gleymsku en 

upprifjunin minnir á.  Allt partur af sögu eins bæjarfélags sem 

sumum finnst ávinningur af að vita ögn meira um og vinna 

sagnaritara hefur burði til.  Hér kemur gagnsemi safnastarfsins 

í ljós sem íslendingar loks eru að vakna til vitundar um að 

þurfi að vera með.  Þó má enn talsvert betur gera. 



Manneskja hefur skemmtun af mörgu.  Upprifjun fyrir sumar 

vekur þægilegar minningar.  Sumt sem skeði er engin þörf á að 

draga fram og best að sé áfram gleymt.  Samt er slæma hliðin 

partur og hluti bæjarsögunnar en spurning um hvernig skuli 

meðhöndluð.  Aðrir en höfundur sjái um þá hlið.  Langi þá til. 

Margt færi forgörðum til eilífðarnóns tæki engin sig til og 

græfi upp efni sem birtir fólki sitt hvað úr lífinu sem var en er 

ekki lengur.  Af mörgu liðnu má læra.  Munum líka að alltaf er 

uppi fólk í samtímanum sem vill grafa í sögu eigin lífs og eða 

bæjarins sjálfum sér til fróðleiks og máski líka afkomenda 

sinna.  Fornkapparnir sem drápu mann og annan á Íslandi eru 

ekki endilega fólkið sem ætti að hampa en hefur verið gert og 

þeir sumpart hafnir upp til skýja.  Samt er þarna margt sem 

lýsir lífinu sem þá var.  Og hann er sinn fróðleikur og 

hjálplegur sögu þjóðar til að menn betur átti sig á hvernig 

umhorfs var þá.  

Samantektin fær glatt lesendur og veitt eilitla fræðslu.  Og hví 

skildu menn leggja vinnu á sig og taka efni saman fyrir læsta 

skúffu sem engin hefur aðgang að né veit um lykillin að nema 

höfundur?  Hverjum er slík vinna gagnleg og hví var farið út í 

hana úr því að ekkert átti hvort eð er meira að gera með 

verkið?  Von að spurt sé.     

Að grúska í sögu þó ekki sé farið aftar í hana en svo að maður 

muni flest atriðin sjálfur er sín vinna og útheimtir aðallega 

tíma og að skoða allskonar pappíra og blöð sem rifja upp og 

gera úr áhugaverðan stíl sem færir mikið efni saman á einn 

stað.  Þar kemur hæfileiki manna hvað best fram og getan til 

að skrá niður efni og mönnum mislagðar hendur þó sumt sé 

firna vel gert og annað hreint listaverk.  Allt til í dæminu.   

 



Út í annað.   

Aðrar aðferðir við sama verk. 

 

Ægir 1 nóvember 1966.  Frá Grimsby, hinni heimahöfn margra íslenskra 

togarasjómanna yfir vetrarmánuðina.  Þarna komu þeir við árum saman með 

afla af íslandsmiðum sem Enskir keyptu og greiddu oft prýðis verð fyrir.  

Siglingarnar lyftu launum þessara manna upp um heilan helling, kæmi góð 
sala.   

Fyrir svo utan það gátu þeir verslað fyrir skammtaðan gjaldeyrinn ýmsan 

varning sem bæði var ófáanlegur hér og líka talsvert ódýrari og með þeim 

hætti aukið kaupmátt launa sinna.  Margt fylgdi með í siglingapakkanum.  

Sjálfur kom höfundur aldrei til Grimsby en í nokkur skipti til Hull.  Samt 
ekki oft. 

Þó ekki komi það manni neitt sérstaklega á óvart er samt 

gaman að sjá hversu margt hefur breyst í tímans rás og er 

orðið öðruvísi en var þegar maður sjálfur var að alast upp og 



lífið einfaldara í sniðum og menn gátu ennþá beðið smá stund 

og ferð yfir til Reykjavíkur frá Hafnarfriði upplifun og 

ævintýri.   

Að hverfa aftur til þeirra tíma er krakkar, einkum strákar, 

veiddu niður á bryggju og gripu með sér það sem hendi var 

næst sem veiðarfæri ásamt því að koma við í 

veiðarfæraverslun á leiðinni, skorti þá línuna, og keyptu sér 

smávegis af henni og máski öngulsræfil og vöfðu upp á 

tuttugu sentímetra langan spýtukubb sem lá í vegkanti á 

leiðinni og var hirtur upp og öngul hnýttur í enda þessarar línu 

og steinvala bundin við nokkra sentímetra fyrir ofan og 

slökuðu hvor tveggja niður af bryggjubrún, sjálfir liggjandi á 

maganum ofan á upphækkuninni og horfandi niður í sjóinn og 

á fiskanna.  Venjulega var byrjað með því að öngli var slakað 

niður og beðið uns fiskur komst í færi og þá rykkt í og titturinn 

hífður upp með hraði og hægt að nota í beitu á alla hina 

önglanna.  Eftir það varð eftirleikurinn venjulega léttur.  Ufsi, 

koli og stundum marhnútur beit á og var með hraði hífðir upp 

á slengt ofan á bryggjugólfið til að fleygja aftur í sjóinn þegar 

nennan til frekari veiða þvarr.   

Í dag veiða krakkar svo sem.  En með dýrindis veiðistöngum 

og útbúnaði og undir eftirliti fullorðinna sem var óþekkt hjá 

hafnfirskum strákum á svipuðu reki og höfundur.  Og ekkert 

skeði.  Átt við óhöpp og eða slys. 

Í dag er allt keypt í verslun sama hvað er til leikja en var í 

mínu ungdæmi að stórum hluta handgert og notast við það sem 

til var og samt veitt og stundum helling af fiski sem talin var 

ótækur til matar hvort sem það sérstaka atriði var rétt eða ekki.   

Klóakið í bænum rann skammt þar frá sem við veiddum.  Sem 

vanalega var Gamla bryggja sem eldri hafnfirðingar muna 

eftir.  Þessi vitund varð þess valdandi að maður rak upp stór 



augu og enn stærri þegar maður sá og heyrði um að útlendir 

farskipamenn sem komu til Hafnarfjarðar á skipum sínum og 

renndu öngli af skut skipsins og gerðu öndvert við okkur 

peyjanna að fara með allan aflann til kokks skipsins sem útbjó 

veiðina og þeir áttu í næsta matmálstíma með góðri lyst.  

Klóakmál Hafnarfjarðarbæjar voru með öðrum hætti þá en er í 

dag þar sem allt sem heitir skólp fer í gegnum öflugar og 

fullkomnar hreinsivélar áður en því er dælt í sjóinn og allt þá 

orðið hreint og fínt.   

Minna um atvinnutækifæri. 

Er maður var sjálfur enn barn að aldri og að vaxa upp í 

Hafnarfirði voru atvinnutækifærin færri og minna um að vera 

og færra sem stóð fólki til boða að starfa við annað en þetta 

klassíska, sjór, fiskur, fiskverkun og hitt sem tilheyrir með 

beinum hætti sjálfu lífinu, versluninni.  Fátt var um 

sérfræðiþekkingu þó vissulega væri hún með og til starfandi 

og sprenglærðir arkitektar, skipasmiðir, langskólagengnir 

læknar og allskonar önnur prófskírteini sem menn báru upp á 

vasann og gátu veifað framan í atvinnurekendur sem báðu um 

menn í lærðar stöður hjá sér.  Hvort vöntun var á 

sérfræðingum á segjum sjöunda áratug seinustu aldar veit 

höfundur ekki og er ekki viss um að hafi verið og hefur sér það 

til stuðnings að samfélagið var öðruvísi uppbyggt þá en síðar 

varð og fólk enn tilbúið að verja lungað úr ævi sinni búandi í 

sama húsi og við sömu götu með sömu nágranna sér við hlið.   

Þrátt fyrir færri möguleika fólks til atvinnu er samt hægt að 

segja að flestir sem vildu vinna fengju vinnu og atvinnuleysi í 

þann tíð ekkert meira en oft áður í þessu landi.  Samt eru 

tækifærin fleiri nú um stundir.  Og má þakka það.  Og 

auðvitað eiga menn að hafa valkost fyrir sig sjálfa hvað 

möguleika til atvinnu áhrærir.  Samfélagsins er að sjá um slíkt. 



Myndin birtist 21 maí 1968 í Þjóðviljanum og eru talsmenn ÍSALS að kynna 

áætlun um hvenær verksmiðjan hefji framleiðslu sem fram kom að yrði 1 

september 1969, miðað við fyrsta áfanga.   

Bræðsla í fyrstu pottunum átti að hefjast 1 júní 1969 í Straumsvík en 

framleiðsla færi þó ekki upp í þetta fyrsta stig fyrr en 1 september sama ár.  

Svona hljóðuðu alltént áætlanirnar þennan dag.  Hverjar sem lyktir urðu.  

Vel eru þekktar tafirnar þegar verið er að reisa mannvirki af þessari 

stærðargráðu. 

Einnig kom fram, að frá því að væntanlegir eigendur firmans fyrst komu til 

landsins til að skoða svæðið séu liðnir fimmtán mánuðir.  Það mun þá hafa 

verið í febrúar 1967 sem þessi skoðun var gerð.  Undirritun samnings um 

álversframkvæmdir var gerð árið 1966.  Verksmiðjan var formlega vígð 1 

maí 1970 og fyrsti Kersáli komin í notkun.  Síðar var hann lengdur og tveim 

öðrum bætt við.   

Áþreifanlegasta merkið sem menn sáu um að breytingar væru í 

farvatni íslensku hvað atvinnutækifæri áhrærir voru 

stórframkvæmdirnar í Straumsvík og líklega þær fyrstu í þessu 

landi.  Ekki bara að heilt álver risi á svæðinu og allskonar 

jarðvegsframkvæmdir færu í gang heldur hófst gríðarlegt verk 

á fjöllum við Búrfell sem áttu að skaffa þessu raffreka útlenda 

fyrirtæki orku sem þurfti til að getað framleitt það sem firmað 

var stofnað til.   



Álverið í Straumsvík opnaði fjölda vélvirkja og rafsuðumanna 

leið að faginu og sumum öðrum líka á sviði iðnaðar sem sáu 

sér leik á borði að sækja um vinnu og að geta unnið við sitt fag 

í heimalandi sínu og þiggja ágætis laun í nokkru öryggi.  Sé 

það fyrirbæri raunverulega til.  Álverið bauð allskonar störf og 

meira en bara störf verkamannsins.   

Líklegt er að ekki fyrr hafi svo grösugur garður verið settur 

upp í þessu landi en gerðist með ágætu álverinu sem greiddi 

hærri launataxta þegar frá byrjun, samanvið fríðindi sem hér 

voru þá að mestu óþekkt.  Eins og vinnufatnaður sem menn 

klæddust áður en vinna hófst og skildu eftir í læstum skápum 

og luku deginum með því að fara í bað og skiptum föt og fara 

til síns heima vel klæddir menn og voru fluttir að og frá 

vinnustað sínum í rútu.  Mötuneyti var á staðnum sem má 

segja að væri partur launanna.  Rúta þessi fór um Hafnarfjörð, 

Garðabæ, Kópavog og Reykjavík og sótti stafsmenn ÍSAL.   

Margt kom með álverinu sem þó var hafnfirðingum ekki með 

öllu óþekkt því venjan var með frystihúsin, sum af þeim, að 

þau brúkuðu rútu sem sótti fólk og gekk ákveðin hring í 

Hafnarfirði.  Bæjarútgerð Hafnarfjaðrar hafði rútu og líka 

frystihúsið Frost hf við Reykjavíkurveg og stoppaði rúta Frosts 

beint fyrir framan heimili höfundar og mann hann vel eftir 

hópnum sem þar stóð rétt fyrir klukka 13,00 á vinnudegi 

bíðandi eftir sinni Frost- rútu.  Líka eftir gæða kallinum sem 

alltaf var með hinum í hópnum með sígarettuna sína milli 

fingranna sem hann skildi aldrei við sig.  Líklega gilti sama 

með hin frystihúsin í bænum hvað rútuna varðaði.  Þá sögu 

þekkir höfundur ekki. 

Ekki var í landinu um auðugan garð að gresja fyrir sumar 

stéttir iðnaðarmanna og helst að lærðir húsasmiðir, rafvirkjar 

og pípulagningarmenn, máski líka bifvélavirkjar, fengju starf 

við hæfi.  Talsvert var byggt á síldarárunum bæði í Hafnarfirði 



og víða um land þegar peningar síldarsjómannsins voru í 

hæstu hæðum og einnig í veskjum fólks sem vann við síld á 

plönunum.  Síldin í hvaða mynd sem hún birtist mönnum gaf 

gott í aðra hönd.  "Rosalega gaman"- segja menn í dag sem 

eftir muna.  Svona fer nú minningin með okkur.  Og ætli það 

sé ekki bara ágætt?  Höfundur vill meina það. 

Straumvíkurdæmið er fyrsta segjum alvöru stóriðjan sem 

íslendingar fá inn í sitt land.  Frá þeim tíma hafa bæst við tvo 

álver og svolítið fullkomnari en gamla góða brýnið í 

Straumsvíkinni, skilst höfundi.  Eitt er í Hvalfirði og annað á 

Reyðarfirði.  Öllum þessum álverum vegnar ágætlega en vitað 

að mörg sé búmannsraunin.   

Fram að tíma álversins í Hvalfirði, sem kom talsvert eftir að 

ÍSAL hóf starfsemi, var Svissneska félagið einrátt á 

"álverksmiðjumarkaðnum" á Íslandi og gerði áratugum saman 

en Hvalfjarðarálverksmiðjan batt endi á.   

Með álverinu í Straumsvík vaknaði landinn til vitundar um að 

"Ég get líka"- og var svona vonarglætan í öllu saman eftir að 

hrun síldarstofnanna við landið verður veruleiki sem svo 

miklar vonir voru bundnar við og allt sem ekki var af 

síldarkyni látið bíða til morguns.  Samt var hafist handa í lok 

síldartarnarinnar og staður fundin fyrir álver þó menn vissu 

ekki þá að síldin hyrfi og yrði ekki framar okkar helsti 

vonarneisti og menn enn segjandi hver við annan og klappandi 

uppörvandi á öxlina "Síldin bjargar þessu, væni minn.  Ekkert 

mál".- Harla borubrattir.   

Vissulega leit svo út um tíma að þetta væri rétt og lengi vel 

gekk dæmið líka upp gegnum síldarafurðirnar sem framleiddar 

voru og seldar til útlanda hvort sem var í formi mjöls, lýsis eða 

saltaðrar síldar, sem og var sín hvatning sjómönnum að næðist 

fram.  Talsvert hærra verð fékkst væri aflinn eða hluti hans 



saltaður heldur en var færi hann allur í bræðslu.  Reynt var að 

salta eins mikið og hægt var af síldarafla hvers túrs. 

Myndin til hliðar er tekin í febrúar 

1964 og er dæmigerð fyrir 

sjómannslífið hér áður fyrr.  Vír og 

krókur, dimmt yfir, spil og maður í 

einkennisfatnaði sjómannsins, 
stakki, sjóhatti og klofstígvélum.   

Þessi fatnaður viðgekkst til sjós í 

áratugi og gilti allan tímann sem 

höfundur var við þetta.   

Undir það síðasta á hans ferli komu 

lágstígvél, buxur og stuttur stakkur 

sem hann svo sem prufaði að nota en 

hélt sér áfram við "gamla settið" sem 

hann kunni betur við.  Ótrúlega góð 

vörn var í stakknum, 

klofstígvélunum og sjóhattinum en 

eru líklega ófáanlegar flíkur í dag.  .  

Stakkurinn skal ég segja ykkur gerði margt þó bestur væri í ágjöfinni og gæfi 

góða hlíf væri maður vel klæddur undir honum, sem yfirleitt var en fór 
vitaskuld eftir veðri og hitastigi úti.  

Síldin já.  Tröllvaxnar torfur. 

Vissulega voru síldarstofnarnir tröllvaxnir með burði til að 

gefa vel af sér í langan tíma.  En til þess þurfti að beita 

skynsemi sem menn virtust ekki hafa gert sér nægjanlega vel 

grein fyrir fyrr en allt var afstaðið og rykið þyrlaðist upp af 

rústunum sem ævintýrið olli og allt farið á versta veg.  

Vandinn sem til að byrja með var ekki til staðar en kom með 

tímanum, var þessi gríðarlega afkastageta skipakostsins sem 

notaður var til að veiða úr síldarstofnunum og sífelda fjölgun 

veiðiskipa.  Eitt skip er ekki vandamál.  Með þúsund skipum 

kveður við annar tónn. 



Yfir allri afkastagetunni voru menn lengi vel í skýjunum en 

sáu ekki lengra þessu sem eftirá skíringin segir um að hafi 

verið vandinn.  Eftiráskíringin er að því leiti til gild að við 

lærðum af og menn nauðbeygðir til að horfast í augu við 

raunveruleikan og ekki gefin neinn afsláttur.   

Vissulega var andartakið spennandi.  Til er saga af skipstjóra 

sem fær sagt okkur smávegis um alla þessa síld sem óð um í 

hafinu að manngreyið þorði ekki annað heldur en að kúpla frá 

og kanna málið betur hvað væri í gangi við bát sinn.  

Mælitækin í brúnni sýndu kolsvartan flekk sem náði frá 

yfirborði allt til botns og manngreyið ekki alveg viss hvað í 

gangi væri og radarinn ekki að sýna neitt land nálægt.  

Maðurinn vildi enga áhættu taka og fannst rétt að stoppa og 

skoða aðstæður betur.  Taldi skip sitt vera um það bil að 

stranda.  Úti var niðdimm nótt.  Í ljós kom þykk síldartorfa 

undir bátnum sem teygði sig frá yfirborði til botns og sýnir 

okkur gríðarlegt magnið.  Á svona augnablikum er andartakið 

fyllt spenningi.  Vandinn við þetta andartak er að tíminn 

sjálfur fær stundum sagt okkur aðra sögu um afleiðingar þó að 

valdið hafi sinni spennu og engin um borð sá neitt nema 

auknar tekjur af fleiri tonnum en ekki sem hluta af eyðingu 

heils fiskistofns.  Heildarsýnin er vandkvæðum bundin.  Og 

hver ræður við hana? 



 

Ægir 1 október 1966.  Myndin er af síldarbátnum Erni RE 1.  Hér siglir hann 

nýr til hafnar og máski í Reykjavík.  Örn RE 1 var eitt skipanna og nafnana 

sem oft sáust í dagblöðum frá þessum tíma yfir báta sem fengið höfðu 

síldarafla þennan og hinn daginn.  Langir listar bátsnafna birtust í þessum 

blöðum með reglulegu millibili.  Líklegt er að Örn RE hafi verið með stærri 
bátum á þessum tíma.  Glæsilegt skip. 

Erfitt er að reikna út og fá marktæka mynd á nema með 

aukinni þekkingu.  Og þekkingin kom.  En þó ekki gegnum 

venjulegan lærdóm á skólabekk né úr skræðum sem menn lásu 

inn í upphitaðri skólastofu með rafljósin hangandi yfir sér í 

loftinu heldur af biturri reynslu alvörunnar.  Hún gaf sinn 

lærdóm í þessu síldarmáli og reyndist er upp var staðið einn 

stífasti skóli sem hægt var að hugsa sér og ráðamenn og aðrir 

sem með þessi mál fóru urðu að læra af og gera án minnstu 

undanskota né tilhliðranna.  Hvergi var boðin nein vægð.  

Niðurstaðan úr lærdómnum var að menn stóðu fram fyrir því 

að þurfa að upphugsa upp á nýtt öll fyrri plön sín um nýtingu 



nytjastofnanna við þetta land.  Með þeim hætti líka var 

stofnunum bjargað og er sitt afrek.  Munum það.  Afrek. 

Hjallar með, sýnist höfundi, 

þorskhausa hangandi á 

þverslám.  Hvort eitthvað sé 

eftir af virkum hjöllum í dag 
(2016) skal ósagt látið.   

Höfundur hyggur að hjallar í 

landinu séu ekki margir til þó 

svona mannvirki tilheyrði 

flestum bæjarfélögum 

hringinn í kringum landið og 

hengt væri upp í þá á vorin og afurðin látin þorna yfir sumarið.  Misjafnt var 

hversu mikið hjallarnir voru notaðir og fór eftir markaði ytra sem þóttu 

svolítið óáreiðanlegur á köflum.  Hjallafiskur var að stærstum hluta og máski 

einvörðungu útflutningsvara.  Enn í dag fer fram þurrkun fiskhausa en gerð 

með öðrum aðferðum og orðin vélvædd.  Og hvað er það ekki?  Myndin er 
skemmtileg og líka á sinn hátt söguleg. 

Skóli lífsins getur verið illvígur en samt nauðsýnlegur undir 

vissum kringumstæðum.  Skipin óðu um hafið með leitartæki í 

gangi og köstuðu á hverja torfu sem fannst og sigldu heim með 

fullfermi og ekki spurt um hversu hyggilegt slíkt væri né um 

þolmörk veiðistofnsins.  Sagt var að "sjórinn væri fullur af 

síld", sem er rétt en óskynsemi okkar gagnvart veiðunum 

breytti.  Ekki verður neitt annað sagt.  

 

 

 

 

 



Mynd frá því í júní 

árið 1965.  Þar segir 

að síldarsöltun sé 

lokið.  Hvar myndir er 

tekin kemur ekki 

fram.  

Síldarsöltunarstaðir 

voru nokkrir einkum 

fyrir norðan og austan 

land.  Lok verks er 

viss léttir fyrir fólk 

hvort sem er eftir 

daginn eða að 

framundan sé nokkra 
vikna pása.   

 

 

Mynd til 

hægri. "Ægir 

15 apríl 1966 

Svalt er enn á 

seltu."- segir í 

texta með 
myndinni.   

Að bátar væru 

svona 

útlítandi 

nýkomnir til 

hafnar var og 

er algegn sjón 

á vetrum.  Hver báturinn er kann höfundur ekki að segja frá en sýnist að sé 

einn af þessum Austur Þýsku bátum sem hér voru og sérstaklega útbúnir til 
nótaveiða og um leið síldveiða. 



 

"Ægir 1 desember 1966 Fiskmarkaður í Hull"  Hull var einn áfangastaður 

íslensku togaranna og allt sem þar fór á land hafnaði á fiskmarkaðnum sem 
fiskkaupmenn komu á og buðu í.   

Hér sjáum við fisk í körfum.  En honum var landað úr lestinni í svona 

körfum og sturtað í kassa og raðað á gólf markaðarins.  Mikill handagangur í 

öskjunni á meðan landað var og margar körfur á lofti á sama tíma sem ýmist 
þutu upp á bryggju eða á leið tómar niður í lestarnar.   

Sagt var að verkamennirnir sem lönduðu hafi hirt alla lúðu sem var um borð 

sjálfir og stungið inna á sig og borið með þeim hætti upp og svo heim til sín.  

Allavega var víst lítið um lúðuna á nótunni sem skipstjóri fékk afhenta að 

löndun lokinni sem sagði honum afltölurnar. 

 

 



Hafrannsóknarstofnum fylgdi oft flotanum 

 
Þessi skipalisti er frá því í júlí 1965 og er látin fylgja hér með af þeirri 

ástæðu að vera á áhugasviði íslenskra blaðalesenda á þessum tíma og partur 

af tilveru manna og kvenna í þann tíð.  Fólk fýsti eftir að fylgjast með gangi 

mála á síldarmiðunum og að vita haus og sporð á hvernig hverju skipi fyrir 

sig gengi veiðarnar.  Margir áttu feður og bræður að á þessum skipum og 

verið að mæta því öllu saman með þessum birtingum á blöðunum sem bárust 

inn á hvert heimili. 

Hafrannsóknarstofnun var þarna með og fylgdi flotanum.  Skip 

frá henni tóku þátt í að leita að síldartorfunum.  Fyndu þessi 

skip eitthvað var kallað á flotann og staðsetning gefin upp.  

Væri lítið um að vera að þá stefndi flotin rakleitt uppgefna 

stefnu og kannaði málið sjálfur.  Skip frá Hafró fylgdust með 

og gerði sér og grein fyrir að hönd yrði að hafa í bagga og var 

á sinn hátt tilbúin til að grípa inn í en gerði ekki vegna þess að 



koma ekki auga á.  Var enda þekkingin í þann tíð ekki meiri en 

svo að fátt var um öll svoleiðis inngrip.  Sennilegt er að 

inngrip hverskonar af yfirvaldsins hálfu, að stöðva veiðar 

tímabundið, hafi verið óþekkt aðgerð.  Allt svo sem skiljanlegt 

skoðað í því ljósi að ekkert benti til neins nema að áframhald 

yrði á og síld veiddist við þetta land líkt verið hafði árin á 

undan.   

1967 er gangur í veiðunum enn ágætur.  Þá kom að landi 

samtals 461, 401.  Þetta ár er síld veidd alla mánuði ársins 

nema í aprílmánuði.  Þá kom engin síld að landi.  Árið 1967 

var samt ekkert metár í síldveiðum.  Meira kom að landi bæði 

á árinu 1965 og einkum 1966.   

1966 var landað vel á áttunda hundrað þúsund tonn af síld. 

 

Ægir 1 júní 1967.  "Gísli Arni RE 375 aflahæsti síldarbáturinn á 

síldarvertíðinni 1966."  Skipstjóri var lengi vel Eggert Gíslason sem aflaði 



mikið á þennan bát og velgdi yfirleitt efstu sætin á aflalistanum sem alltaf 

var birtur.  Afli bátsins árið 1966 er 12, 992 lestir sem er allvel í lagt hjá 
skipverjum Gísla Árna á bát sem bar um og yfir 300 lestir í ferð. 

Tvö önnur skip fengu yfir 10,000 lesta afla 1966 og eru það skipin Jón 
Kjartansson SU 111 frá Eskifirði og Jón Garðar GK frá Garði. 

Á ljósmyndinni er búið að byggja yfir Gísla Árna og var hann lengi svona og 

mann höfundur eftir bátnum með þessu lagi og engu öðru og þekkir ekki 

sögu hans neitt frekar. (Eggert Gíslason skipstjóri lést á Hrafnistu 12 júlí 

2016.  Hann er fæddur í Kothúsum í Garði 12 maí 1927) 

Séu skýrslur frá þessum tíma skoðaðar kemur í ljós að 

síldveiðunum er skipt í tímabil og kemur fram að tvö seinni 

tímabilin á árinu 1967 hafi síldin sem veiddist verið 

ókynþroska sem nam 46% af þeim afla sem barst að landi, sem 

er hátt hlutfall og hefði átt að geta sagt einhverjum eitthvað í 

hvað stefndi héldi áfram sem horfði og máski hringja 

aðvörunarbjöllum.  Þessi ókynþroska síld sem bátarnir veiddu 

1967 er 6% meira en gerðist árið 1966 og 3% meira en var árið 

1965 að ljóst er að um og yfir 40% af öllum síldarafla sem að 

landi kom, frá árinu 1965 að telja, er að mestu ókynþroska 

fiskur sem ekki getur hafa verið sérlega heppilegt upp á að 

halda jafnvægi síldarstofnanna og líkleg skíring á hvernig fór.  

Um það atriði er reyndar deilt. 

Svona aðferðir væru ekki notaðar í dag og kæmi slík staða upp 

yrðu veiðar samstundis stöðvaðar um stundarsakir.  Eigi stofn 

að ná að haldast við í veiðanlegri stærð þarf að búa svo um 

hnúta að vægt sé tekið á fiskinum á meðan hann er enn 

ókynþroska og ekki enn gefið af sér afkvæmi.  Vel er fylgst 

með fiskinum og aldri fisksins og hrygningarstofnunum sem 

meira og minna allt er miðað við hvað veiðar varðar.  Menn 

hafa gott af að velta svona löguðu fyrir sér og að vita sögu 

þjóðar sinnar bæði í blíðu og stríðu sem áfram verður að mestu 

háð sjó og sjósókn. 



Fram kemur að talsvert af þessari síld sem veiddist árið 1967 

hafi verið ókynþroska fiskur og að hlutfallið af ókynþroska 

síld nokkru hærri en árin á undan.  Ljóst er að enn sjá menn 

ekki fyrir sér hvað sé að gerast þarna í hafinu sem þó var 

heilmikið.  Árið 1968 veiddist brotabrot af þeim afla sem árin 

á undan höfðu fært þessari þjóð.   

Einnig er áhugavert að rifja upp fjölda sjómanna sem stunduðu 

síldveiðar og voru starfandi á þessum bátum og flestir með 

rífandi tekjur eftir hvert úthald sem margar sögur eru til um. 

Til að mynda að einhverjir hafi komið við hjá bílaumboði eftir 

eina síldarvertíð og fengið sér lúxuskerrur beint úr kassanum 

og greitt á staðnum.   

Förum nú aftur til ársins 1965.  Skip sem þá tóku þátt í 

veiðunum voru samtals 234 og var meðalstærðin 145 

rúmlestir, að sjá má að íslenski síldveiðiflotin samanstóð af 

frekar litlum skipum og auðvitað bara pínulitlum sé horft til 

dagsins í dag (2016).  Að meðaltali var 11, 4 menn í áhöfn á 

hverjum bát og meðalaflinn 2, 747 á skip á 163 úthaldsdögum.   

Ef við reiknum mannatölurnar út og miðum bara við töluna 

tólf per bát og leggjum þær saman kemur í ljós að 2808 

síldarsjómenn hafi þegið laun af síldveiðunum um borð í 

íslenska síldveiðiflotanum árið 1965 og að þá hafi veiðst úr 

stofninum 457, 704 tonn af síld, sé miðað við aflatölurnar sem 

gefnar eru upp sem meðaltal.  Reikna má með að flestir í 

vertíðarlok hafi gengið nokkuð sáttir til síns heima hvað alltént 

hýrunni viðkom og að stór hópur íslenskra sjómanna hafi 

þegið hreint ágætis laun fyrir streð sitt um borð í þessum 

bátum.  Góð laun teljast til kosta.  Allir þurfa vinnu við sitt 

hæfi og góð laun.  Með þeim hætti líka á þetta að vera til sjós.  

Sjósókninni ber að gefa af sér gott kaup. 

 



Næsta ár, 1966, árið sem Gísli Árni RE varð hæstur allra 

síldarbáta, eru skipin sem stunda síldveiðar 202 sem veiða 

með hringnót og svipaður mannfjöldi um borð í hverjum bát, 

eða 11, 9 og meðalafli per bát 3, 620 tonn sem framreiknað 

birtir okkur töluna 731, 240 og er tala sem höfundur telur vera 

þá hæstu hvað varðar árlegan síldarafla á þessum síldarárum 

og 2424 sjómenn fengið framfærslu af árið 1966 og góðan hlut 

upp á sitt borð.  Fullyrða má að þetta hafi gilt um allflesta 

síldarbáta.  Þó undantekningar séu þarna með.   

1967 gerðu tveir togarar tilraunir á síldarmiðunum með 

síldarflotvörpu en gekk ekki vel að fanga silfrið með þeim 

hætti og telst tilraunin hafa mistekist. 

Árið 1968 kveður við svolítið annar tónn og var þá saltað um 

borð í skipunum sjálfum 58, 988 tunnur og í leiguskipi Valtýs 

Þorsteinssonar 7, 496 sem samtals gera 66, 484 saltaðar tunnur 

síldar saltaðar út á sjó.  (Valtýr Þorsteinsson sem hér er 

nefndur var árið 1966 mesti síldasaltandinn í landinu og hafði í 

ágúst sama ár saltað í 14, 000 tunnur á Raufarhöfn og 

Seyðisfirði, auk þess að gera út nokkra báta sem öllum gekk 

vel að fanga silfrið.  Einn báta Valtýs var Akraborg EA 50 sem 

smíðaður var í Svíþjóð úr eik 1943 og komst í hans eigu 3 

febrúar 1947 og var um 130 tonn að stærð, eitthvað svoleiðis.  

Hverjir hinir bátar Valtýs voru hefur höfundur ekki komist að). 

1968 tóku mjölverksmiðjur víða á landinu, mest fyrir norðan 

og austan land, við 50, 569 tonnum af síldarbátaflotanum. 

Verðmætu útfluttra síldarlýsis og mjöls nam árið 1968, miðað 

43 króna verðs á hverjum dollar, 133 milljónir íslenskra króna.  

Árið 1967 er verðmætið 777 milljónir íslenskra króna. 



1966 er verðmætið talsvert meira en hin árin og stendur í 1, 

700 milljónum íslenskra króna.  Við sjáum hvernig skellurinn 

sem yfir þjóðina óð og sprakk beint í andlit hennar sjálfrar árið 

1968 kemur inn í landsbókhaldið með vöntun síldaraflans og 

skekkir alla myndina sem fram að því hafði staðið rétt og allir 

reiknuðu með að viðhéldist en gerði ekki heldur lauk þarna.  

Er þetta ekki merkilegt hvernig fjármagnið sviflast og hefur 

áhrif á hvert mannsbarn, liggur manni við að segja? 

Ögn meira um mannskapinn. 

Á þessum tíma hefur nokkuð af íslenska togaraflotanum verið 

lagt og búið að selja suma þeirra úr landi og flesta til 

Grikklands en samt nokkrir þeirra eftir sem enn eru gerðir út 

og allir með um 32 menn um borð hjá sér fullmannaðir, eins 

og reikna má með að hafi gilt í flestum tilvikum þó allskonar 

hafi gengið á með mönnun þessara skipa og sá tími uppi að 

hópur Færeyinga er starfandi á íslensku togurunum og undu 

sér vel um borð og útgerðin var hæst ánægð með og gaf bestu 

meðmæli.   

Líka má benda á alla fiskibátanna sem stunduðu aðrar veiðar 

en síldveiðar og voru gerðir út við Ísland á meðan 

síldveiðarnar stóðu enn í hæstu hæðum.  Fjöldi þessara báta 

var nokkur og ekki óalgegnt að tíu, tólf kallar störfuðu á 

hverjum bát.  Fór reyndar eftir á hvaða veiðum þeir væru.  

Trollveiðar bátanna kröfðust færri manna og sömuleiðis 

línuveiðarnar en net og handfæri, sem nokkuð voru stunduð í 

þann tíð, höfðu tólf manna áhafnir.  Við sjáum að fjöldi 

sjómanna hefur verið talsverður á þessum svokölluðu 

síldarárum einu og sönnu og líka að tala sjómanna á Íslandi sé 

snöggtum hærri en nú þekkist þó skip hafi stækkað margfalt 

frá því sem algengt var 1965.  "Tröllin" eru með örfáar 

manneskjur um borð hjá sér þó veiðar séu enn talsverðar við 

þetta land.  Þetta telur höfundur ranga þróun og vekur honum 



þær spurningar hverjum útgerðin vilji þjóna, einvörðungu 

sjálfri sér eða fólkinu sem vill stunda sjó en þarf til að af því 

geti orðið skipspláss og er nokkuð sem menn ættu að ígrunda 

og spyrja sig hvernig þeir vilji að þróun þessara mála sé til 

framtíðar litið.  Hvað á að ganga langt í vélvæðingu þessara 

skipa og hvað á að gera við fólkið, er spurning sem getur 

ekkert nema vaknað og menn ættu að vilja spyrja sig og leita 

svara við?  Fólk má ekki með öllu gleymast í allri 

skipulagningunni og hagræðingunni hvort sem er til sjós eða 

lands.  Atvinnan er fyrir fólk en ekki sig sjálfa.  Höfundur talar 

með þessum hætti vegna þess að bæði þykir honum afskaplega 

vænt um íslenska útgerð og íslensku sjómenn. 

Smá um skipasmíðar í Hafnarfirði. 

 

Jónas Jónasson GK 101 var skip númer 32 í skipasmíðastöðinni Dröfn í 

Hafnarfirði.  Því var hleypt af stokkunum 4 júlí 1961. 

Skoðum við byggðina sem hér sést og eldri hafnfirðingar þekkja sjáum við 

fátt húsa við Herjólfsgötu í Hafnarfirði og byggð svolítið strjálli en síðar 
varð og hraunið bak við svo langt sem augað eygir.   

Svona voru uppeldistöðvar höfundar hafnfirskar útlítandi öll hans 
uppvaxtarár og allra hinna líka sem voru honum samferða á þessum tíma. 



Útgerðin kallaði eftir sinni þjónustu frá öðrum aðilum og upp 

risu vélsmiðjur sem mikið voru í vinnu kringum skipin.  

Vélsmiðja Hafnarfjarðar var ein smiðjanna sem að dæmi sé 

tekið annaðist um skipin og kom að nýsmíði í bænum árið 

1961 er skipasmíðastöðin Dröfn í Hafnarfriði var með bát 

númer 32 í smíðum hjá sér og sá Vélsmiðja þessi um að koma 

öllum vélbúnaði fyrir í bátnum.  Aðrir aðilar sáu um allar 

raflagnir um borð.  Bát þessum var hleypt af stokkunum 4 júlí 

1961 og hlaut nafnið Jónas Jónasson GK 101 og var 72 tonn 

að stærð og afhentur eigendum sínum 9 júlí sama ár og siglt 

frá Hafnarfirði til Ytri Njarðvíkur þar sem eigandinn, 

útgerðarfélagið Bragi hf, var og gerði bátinn út.  Eldavél, ofnar 

og ísskápar sem fóru um borð í Jónas Jónasson GK 101 var 

allt framleiðsla Rafha hf sem stofnuð var í Hafnarfriði og er á 

þessum árum enn í fullum rekstri og allur hinn blómlegasti og 

enn að búa til þær bestu eldavélar sem líklega hafa verið 

framleiddar fyrr og síðar og innflutningurinn drap af sér.   

Víst er um það að allskonar iðnaður spratt af fiskiðjuverunum 

og skipunum sem sóttu þjónustu sína í til að mynda hafnfirska 

höfn og vildu eiga viðskipti við þau firma sem sáu um 

viðgerðir og viðhald skipanna.  Hvarvetna þar sem er starfsemi 

fer ýmislegt í gang í kringum hana.   

Við nefndum hér ofar skipasmíðastöðina Dröfn sem árum 

saman var starfrækt í bænum og margt annað spannst kringum 

en eru í dag að mestu aflagðar.  Nema ef vera skildi í smærri 

skipum og þessum ágætu plastbátum sem menn virðast hafa 

náð nokkuð góðum tökum á framleiðslunni og getið sér gott 

orð fyrir gott handbragð langt út fyrir landsteina.  Að öðru leiti 

er svo að sjá að allar skipasmíðar tilheyri liðinni tíð en 

viðhaldi þó að nokkru enn sinnt hér.  Flotkvíarnar í vesturhluta 

Hafnarfjarðarhafnar bera glöggt með sér og hafa verið 

starfræktar nú í nokkra áratugi og ekkert útlit fyrir neitt nema 



að áframhald verði á.  Þó aldrei sé á vísan að róa í gríðar harðri 

samkeppninni sem ríkir.   

Á tíma sjósetningar Jónas Jónassonar GK 101 hjá 

skipasmíðastöðinni Dröfn í júlí árið 1961 var líka blómlegur 

rekstur í Bátalóni við Hvaleyrarlón.  Þar var þá enn kríuvarp í 

Grandanum sem nokkrum árum síðar lagðist af líklega vegna 

aukinnar umferðar í grennd.  Þó ástæðan geti hafa verið önnur.  

Höfundur telur að menn viti ekki fyrir víst ástæðu þess að 

krían hvarf.  Allavega sést þar ekki kría í dag en var krökkt af 

þeim á varptímanum árið 1961.  Sjálfur mann höfundur eftir 

einum sem blæddi úr hausnum á eftir að hafa farið út á Granda 

þennan og fuglinn kominn með hreiður egg og unga og 

goggaði endalaust í höfðið manngreysins uns æð sprakk og úr 

lak.  Svo sem ekki alvarlegt en minnistætt atvik að horfa á 

manninn athafna sig mitt í kríugerinu sem allar steyptu sér 

niður að honum til þess eins að hækka flugið og steypa sér á 

nýjan leik og gogga í hvert sinn sem færi gafst, eins og kría á 

þessum árstíma er siður.  Leiðindafugl krían í þessum ham þó 

falleg sé og allt saman það.  Hvað manngreyið var að gera 

þarna mann höfundur ekki lengur né hvort kríuegg væru sótt 

þangað og nýtt af, til að mynda, íbúum Hvaleyris.  En út í 

Granda þessum var maðurinn staddur og atvikið enn 

ljóslifandi þó gerst hafi fyrir 1960 og höfundur enn bara barn 

að aldri.   

Hvort skipasmíðastöð Júlíusar Nýborg sé enn starfrækt árið 

1961 efast höfundur um.  Júlíus Nýborg rak verslun gegnt 

Nýju Bílastöðinni í suðurátt á þessum tíma og mann höfundur 

eftir honum sem fjörgömlum manni og var verslun Júlíusar í 

húsinu sem stóð við endann á rakarastofunni sem Siggi og 

Gummi ráku árum saman og maður fór í stólinn hjá og fékk 

sína Herraklippingu og ekki boðið upp á neitt nema hana.  

Vildi maður ekki Broddaklippingu.  En þessar tvær tegundir 

klippingar stóðu hafnfirðingum til boða.  Rakarastofan sem 



Siggi og Gummi starfræktu (mann því miður ekki nafnið) var 

fyrir neðan verslun Jóns Matt kaupmanns við enda 

Strandgötunnar og þar sem Reykjavíkurvegur tók við og 

Vesturgata.  Hús Jóns Matts kaupmanns er enn uppistandandi 

og vel við haldið en hin öll horfin.   

Hér talar höfundur eins og sjá má til þeirra hafnfirðinga sem 

muna eftir þessum byggingum og starfseminni sem þar fór 

fram.  Júlíus Nýborg skipasmiður lést 3 ágúst 1964 að líklegt 

er að hann sé hættur skipasmíðum þegar báturinn sem Dröfn 

hleypti af stokkunum í júlí 1961 er afhentur eigendum og 

lítillega er getið um ofar, en samt sagt óábyrgt hvað Júlíus 

heitinn áhrærir.  Blessuð sé minning hans. 

Arnarnes GK 52 

 

Íshúsi Hafnafjarðar gerði Arnarnes GK 52 út í mörg ár.  Þangað um borð 

komu margir menn gegnum tíðina og störfuðu stutt eða lengi.  Skipið var 



með þær nýjungar að hafa allar mannaíbúðir aftur í, sem þótti kostur.  Var 

venjan á þessum tíma að hásetar byggju fram í lúkar.  

Ekki var það fyrr heldur en í janúar 1963 sem fyrsti íslenski 

stálbáturinn er afhentur nýjum eigendum og byggður að öllu 

leiti hér á landi og þótti vitaskuld merkilegur atburður og þá 

talið að yrði væntanlega upphafið að því að íslendingar sjálfir 

smíðuðu þau skip sem flotinn þarfnaðist og þá talið að yrði til 

mikils hagræði, sem vel má taka undir.  Það var svona 

draumurinn sem því miður rættist ekki nema að nokkru leiti og 

gekk aðeins um tíma.  Og eru margar ástæður fyrir að svo fór.  

Samt voru nokkrir bátar smíðaðir og Stálvíkurbátarnir sem 

margir muna eftir og þóttu ágætlega heppnaðir.   Ástæða þess 

má rekja til samkeppninnar sem erfitt er að eiga við.  Að ekki 

sé talað um sé hún að stórum hluta ríkisstyrkt.  Erfitt er að 

keppa við allt slíkt.  Kúnninn fer þangað sem verðin eru lægst 

og spyr ekki um hví svo sé.  Undir þetta eru víst allir seldir.  

Hver vill ekki fá verkið örlítið ódýrara? 

Stálskipið sem um ræðir hljóp af stokkunum 11 desember 

1962 hjá Stálsmiðjunni hf í Reykjavík.  Skipinu var gefið 

nafnið Arnarnes.  Rúmum mánuði síðar var það afhent nýjum 

eigendum sem er Íshús Hafnarfjarðar.  Arnarnes fór í sína 

fyrstu veiðiferð 31 janúar 1963.  Skipstjóri á Arnarnesi GK 52 

nýju heitir Emil Þórðarson. 

Skipið er smíðað úr stáli og rafsoðið saman.  Líklega haft hér 

með því mögulega er enn verið að smíða hnoðuð skip árið 

1963.  Allir nýsköpunartogararnir voru hnoðaðir.  Arnarnesið 

er byggt efir öllu reglum Skipaskoðunarinnar, en til hliðsjónar 

hafðar með reglur Norske Veritas. 

Arnarnes er 27,5 metra langt, 6, 40 metra breitt, 3, 30 að dýpt 

og brúttólestir 130 tonn. 



Svolitlar nýjungar komu með Arnarnesinu sem eru 

eftirtektarverðar og gefur bátnum talsvert vægi og gerir 

áhugaverðari.  Fyrirkomulagið í skipinu var með þeim hætti að 

allar mannaíbúðir voru aftur í, sem ekki var hið venjulega með 

íslensk skip af þessari stærð né heldur hinna sem voru talsvert 

stærri.  Þetta allt saman átti eftir að breytast og komu æ fleiri 

skip hingað með þessum aðbúnaði fyrir mannskapinn og ekki 

boðið upp á neitt annað í dag.  Að klöngrast aftur í hvernig 

sem viðraði og birtuskilyrðin úti voru heyrir sögunni til og 

mátti líka alveg. 

Neðan skips voru tvo fjögurra mann herbergi og eitt þriggja 

manna.  Skipstjóraherbergið er í þilfarshúsi og þar er einnig 

matsalur, eldhús, salerni og stigi niður í íbúðir og vélarúm og 

einnig uppgangur inn í kortaklefann. 

Stýrishús, kortaklefi og reykháfur eru úr alúmíníum.  Allir 

innveggir og loft er klætt með plasti. 

Fyrir framan íbúðirnar er vélarrúmið.  Aðalvélin er Deutz- 

dísilvél, 400 hestafla sem tengd er Berg skiptiskrúfu. 

Hjálparvél (ljósavél) er 28 hestafla Deutz tengd loftþjöppu.  

Rafkerfið er með 110 vatta jafnstraum, og er allt skipið 

rafhitað.  Rafmagnseldavél er 9 KW frá Rafha.  Að vera með 

110 vatta jafnstraum um borð í skipum var algengt á þessum 

árum en þekkist vart í dag þar sem öll tæki og tól sem við 

notum þurfa 220 volta riðstraum og hvor kosturinn sé betri því 

augljós. 

Fiskilestin er fyrir framan vélarúmið, þar fyrir framan er 

kælilestin, sem nær að stafnhylki.  Tvöfaldur botn er undir 

báðum lestunum, og eru þar geymar fyrir olíu, ferskvatn og 

sjóballest.  Einnig eru síðugeymar í vélarúmi fyrir olíu. 



Arnarnes GK 52 var teiknað af Agnari Norland, 

skipaverkfræðingi og þótti hið ágætasta skip. 

Höfundur komst eina ferð með skipinu er það eina vertíðina 

stundaði netaveiðar frá Hafnarfirði og var með þau í sjó ekki 

langt frá Keflavík.  Ætli þetta hafi ekki verið 1965 1966 

eitthvað svoleiðis.  Hver aflabrögð voru í veiðiferðinni mann 

hann ekki lengur en mann þó að hafa tekið í blóðgunarhníf á 

dekki og blóðgað hluta aflans sem á dekki lá og fékk þau 

ummæli um sig á leiðinni heim að það ætti að setja strákinn á 

einn hlut.  "Einn"- sagði þá annar.  "Tvo".  Það var víst 

eitthvað hægt að nota kauða um borð. 

Muni höfundur rétt að þá var þetta Arnarnes selt um svipað 

leiti og annar bátur kom til útgerðarinnar þarna í Hafnarfirði 

árið 1972 sem áður hét Bjarmi 2 frá Dalvík en fékk eftir 

komuna til Hafnarfjarðar nafnið Reykjanes.  Mann alltént ekki 

eftir Arnarnesi þessu eftir þetta í bænum.  Máski er um 

misminni að ræða.  

Arnarnesið sem Stálsmiðjan smíðaði fór nokkrum sinnum í 

siglingu með afla og seldi í Bretlandi á haustin.  Veit þetta af 

þeirri ástæðu að faðir minn blessaður var fyrir árið 1970 

matsveinn þar um borð og með í þessum siglingatúrum.  Að 

bátar sigldu á þessum árum var frekar óalgengt en samt ekki 

neitt einstakt fyrirbrigði hvað smærri báta áhrærði.  

Stálsmiðjan byggði annað skip árið 1963 kannski eftir sömu 

teikningu og Arnarnesi en samt stærra skip og 230 tonn, 

samkvæmt þeim tölum sem höfundur hefur komist yfir.  

Báturinn sem um ræðir fékk nafnið Fróði.  Eftir báðum 

þessum skipum mann maður og þó sýnu betur Arnarnesinu 

sem lengi var gert út frá Hafnarfiðri og skyldmenni störfuðu á 

um tíma og maður sá oft bæði að landa og liggjandi við 

bryggju. 



Myndin er af síldar tunnuflutningi frá Akureyri til Reyðafjarðar í júlí 1966 

og ber hvor bíll 230 tunnur á pallinum.  Svona flutningar voru fólki ekki 

með öllu ókunnugir á þessu árabili og þó meira hafi verið fluttar með skipum 

en landveginn en samt ekkert einstakt fyrirbrigði að væri gert með þessum 

hætti.  Kannski vantaði þeim á Reyðarfirði fleiri tunnur og eina leiðin sem 

fær var akkúrat þá að senda bíla með þær.  Það voru jú síldveiðar í gangi á 
hafinu og mikið um að vera víða. 

Gert til gamans og vonandi líka nokkurs fróðleiks 

Kveðja KRF. 


