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Frá 1958 er Hafnarfjörður 
breyttur bær.  

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti KRF.  Nema þar sem annað er tilgreinst 

Myndin til hægri er af Hafnarfirði 1908 sem er sama ár og 
bærinn fékk kaupstaðaréttindi í íslenskum lögum.   

Ljósmyndin sýnir fá hús og ljóst að íbúar bæjarins séu ekki 
margir.  Einnig sjást þar fáar götur og mest farnar af tveim 
jafnfljótum .  Hús öll eðlilega byggð kringum fjöruborðið til 
að stytta vegalengdina að bjargræðinu.  Sjórinn var það 
sem allt snérist um í bænum en fór að halla undan fæti 
með eftir 1983 er fyrsta kvótakerfið var sett á og tók gildi 
1984, en talsvert breytt með nýrri lagasetningu 1990.  
Sumir telja kvótakerfið helstu orsök þess að nánast engin 
útgerð sé stunduð lengur (2016) í Hafnarfirði og aðeins 
örfáar trillur gerðar út þaðan.  Undir það má taka. 

1 júní 1958 hélt Hafnarfjarðarbær upp á 50 ára afmæli kaupstaðarins.  Til að byrja með 
tilheyrði Hafnarfjörður Álftaneshreppi með þá sérstöðu miðað við aðra hreppi að þar var 
aðalatvinnuvegur sjávarútvegur, en ekki landbúnaður eins og algengst var á þeim árum.   

Sérstaða Hafnafjarðar hvað sjávarútveg áhrærði varð kveikjan að því hjá mönnum að gera 
bæinn að sérstöku sveitarfélagi og gerðist fyrst opinberlega 1876.  Tveim árum síðar (1878) 
var haldinn hreppsnefndarfundur í Álftaneshreppi þar sem ákveðið var að skipta hreppnum í 
þrennt, Álftaneshrepp, Garðahrepp og Hafnarfjörð.  Gengi það ekki að skipta hreppnum í 
tvennt Bessastaðhrepp og Garðahrepp, sem og varð ofaná og tilheyrði Hafnarfjörur hluta 
Garðahrepps. 

Nokkrum sinnum var reynt að gera Hafnarfjörð að sjálfstæðu bæjarfélagi og fékk Alþingi 
málið til umfjöllunar í nokkur skipti.  1907 er málið enn lagt fyrir Alþingi en nú með þeim 
breytingum að bæjarstjóri (bæjarfógeti) þæði laun frá bæjasjóði en ekki landssjóði eins og 
krafan áður var um.  22 nóvember 1907 var frumvarpið samþykkt og skildu lögin taka gildi 1 
júní 1908.  Einn listi bauð fram með sjö mönnum og fjórum varamönnum.  Í þann tíð voru á 
kjörskrá í Hafnarfirði 400 manns og kusu í þessum fyrstu bæjarstjórnarkosningum 
einvörðungu 25 manneskjur og er bara sinn Hafnarfjaðarbrandari.  Hafnfirðingar hafa 
löngum verið húmoristar miklir og krókurinn því snemma beygst í þessa átt hjá þeim.   

Það skal tekið fram að árið 1908 hafa konur enn ekki fengið kosningarétt og því líklegt að 
talan sem þarna er nefnd eigi einvörðungu við um kosningabæra karlmenn í bænum.  Hvað 
sem menn hafa um málið að segja fengu konur ekki kosningarétt fyrr heldur en 1915 er 
Kristján konungur X undirritaði lögin sem gerðu konur jafnréttháar körlum á Íslandi þegar 
kom að því að greiða atkvæði í kosningum.  Frétt þessi barst yfir hafið og heim 19 júní 1915 
og vakti sem vonlegt er mikinn fögnuð.   



Til að byrja með máttu einungis konur sem orðnar voru 40 ára nýta sér sinn rétt til að kjósa.  
Hvenær þessu var breytt þekkir höfundur ekki en veit að breyting var gerð á og konur í dag 
að öllu leiti með sama rétt til að kjósa og karlar. 

Hafnarfjöður 1958 og sama 
ár og bæjarfélagið hélt upp á 
fimmtíu ára afmæli sitt.  Sé 
myndin skoðuð sést að 
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar er 
komin upp.  Hús 
Bæjarútgerðarinnar var tekið 
í notkun 1958.  

Páll Einarsson telst 
fyrsti bæjarfógeti 
Hafnarfjarðar 
(bæjarfógeti gegndi 
jafnfram starfi 
bæjarstjóra) þó hann 
hafi aðeins gegnt 
embættinu fáeina 

daga.  Eftir að Páll lét af störfum 1908 voru við völd til 1930 þessir menn:  Magnús 
Sigurðsson, Jón Hermannsson, Magnús Jónsson. 

1930 var horfið frá því fyrirkomulagi að bæjarfógeti væri jafnframt bæjarstjóri.  Í þann tíð var 
öðruvísi umhorfs í bænum og íbúar bara brot af íbúatölu dagsins. 

Kunnugleg mynd frá Hafnarfirði.  Hvenær hún er tekin fylgir ekki með.  Sjálfur mann höfundur ekki eftir svona 
saltfiskstæðum úti við á 
þessum stað þó hann muni eftir 
verkunarhúsunum og líklegt að 
þar sé enn saltaður fiskur er 
hann var að alast upp í bænum.  

Skoði maður myndina betur 
dregst hugurinn til áranna eftir 
aldamót (Óábyrgt samt) og 
hefur sér það til stuðnings að 
byggðin endar þar sem 
skipasmíðastöðin Dröfn reis 
síðar sem ekkert bólar þarna á.   

Og tíminn líður.  
Bærinn þoldi eins og 
landið allt atvinnuleysi 
á kreppuárunum eftir 
1920 sem þó gaf 
hafnfirðingum 
Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar 1931 
eftir að erlendu útgerðar- og fiskframleiðendurnir tveir sem voru á undan fiskiðjuveri þessu 
og gerðu út nokkurn flota togara höfðu báðir gefist upp á útgerð og yfirgefið bæinn og horfið 
þaðan með allt sitt.  Kom þá gríðarlegt atvinnuleysi í Hafnarfjörð og grunnur 



Bæjarútgerðarinnar lagður.  Kreppuárin gáfu hafnfirðingum líka orðið "Gaflari" um mennina 
sem eyddu löngum stundum undir húsveggjum til að missa ekki af sínu tækifæri kæmi skip til 
hafnar sem mögulega gaf handtak og laun þann daginn. 

Á atvinnuleysinu vannst og fór svo að til varð næg atvinna í bænum og hjálpaði þar stofnun 
Bæjarútgerðarinnar heilmikið þó ekki væri hún einráð heldur voru í bænum þegar best lét 
þrjú önnur öflug frystihús ásamt fjölda báta sem eigendur útgerðanna og fiskverkendanna 
gerðu út og sköffuðu stórum hópi hafnfirðinga starf og góðar tekjur. 

1958 er árið sem hið mikla hús Bæjarútgerðarinnar er tekið í notkun og stóð til að byrja með 
í fjöruborðinu en færðist innar, ef svo má segja, með uppfyllingunni sem gerð var fyrir 
framan húsið og vinna við stálþilið hófst.  Líklegt er að plan þetta teygi sig 300 metra út í 
sjóinn.  Um 1960 er stálþilið komið í gagnið og varð fljótlega á eftir aðal umskipunarhöfnin í 
Hafnarfirði og hélst svo uns allt hafnarlíf færðist yfir til Suðurhafnarinnar og aðstöðunnar 
sem þar var byggð upp.  Án þess að höfundur viti vissu sína í málinu má samt vel vera að 
tenging sé á milli fimmtíu ára afmælis Hafnarfjarðar kaupstaðar og vígslu Bæjarútgerðar 
Hafnarfjarðar sem starfrækt var af bæjarfélaginu allt til ársins 1985 með misjöfnum árangri, 
en oft hreint ágætum.  Gekk svona upp og niður eins og oft var um þessi 
sjávarútvegsfyrirtæki, hver sem ástæða þess var.   

1985 kaupir Samherji á Akureyri eignir bæjarfélagsins og breytir nafninu í Hvaleyri hf og 
starfrækti í nokkur ár.  Eftir að Hvaleyri hætti og Samherji h/f flytur allt sitt í Hafnarfirði 
norður til Akureyrar var ekki meiri fiskvinnsla stunduð í húsi Bæjarútgerðarinnar og það látið 
standa að mestu autt næstu ár og rifið í kringum 2004.  Í dag eru öll ummerki um þessa 
byggingu horfin af svæðinu og íbúðarblokkir risnar og sagan um gróskuna kringum 
Bæjarútgerðina og hafnarlífið lifir frekar slitrótt í bænum og er mörgum gleymd.  

Skoðum næst mórallinn á fimmtugsafmæli Hafnafjarðar 1 júní 1958 ásamt því að reyna að 
átta okkur örlítið á aðstæðum í bænum í atvinnulega séð sem á vissan hátt var blómlegt.  

Svona leit dagskráin út sem 
Hafnarfjarðarbær bauð íbúum 
upp á, á 50 ára afmæli 
bæjarins. 

Hafnfirðingar voru 
löngum stoltir af 
einkum einu í bænum 
sínum.  Höfninni og 
náttúrlega gerðri 
aðstöðunni sem 
höfnin hafði sem af 
mörgum var talin 
besta höfn landsins 
sökum legu sinnar og 
góðrar aðkomu inn í 
hana og dýpt og gott 
skjól var í fyrir flestum 
vindáttum og hversu 



bein og greið leiðin inn í hana er.  Vestanáttin hefur löngum verið höfninni slæm og ástæða 
þess að garðarnir tveir komu og fyrst að norðanverðu og svo sunnaverðu.  Þetta var sín 
bylting fyrir höfnina og gerbreytti allri aðstöðu skipaflotans sem lá við festar sem glímdi ekki 
lengur með sama hætti við krappa vestanölduna sem með görðunum tveim brotnaði og tóku 
á sig mest af högginu og til þess settir þarna. 

Stærsta skip íslandssögunnar í þann tíð, 
olíuflutningaskipið Hamrafell, eign Skipadeild 
Sambandsins sem þá var enn starfrækt, hafði 
um þessa einu höfn að velja eftir að ljóst var 
að það kæmi hingað með olíufarma frá 
Rússlandi sem íslensk þjóð verslað mikið við 
sem á móti keypti af okkur obba þeirrar 
síldar sem verkuð var í salt í landinu.  Þó 
Hafnarfjörður tilheyrði ekki einum af þessum 
stóru söltunarstöðum síldar var samt saltað í 
bænum í einhverjum mæli inn á milli eða 
brædd.   

Ljóst er að hafnfirðingar horfðu talsvert til 
hafnarsvæðisins hjá sér og gerðu ennþá er 
bærinn hélt upp á fimmtíu ára 
kaupstaðarafmæli sitt 1 júní 1958 og ekkert 
útlit fyrir annað en héldist með sama krafti 
og verið hafði árin á undan.   

Á þessum tíma eru allir nýsköpunartogararnir sem hafnfirðingum hlotnaðist komnir heim og 
búnir að vera í rekstri í áraraðir og sennilega allir sem komu enn í útgerð þó á ýmsu hafi 
gengið í þeim málum öllum og einkum þá eftir 1960 er allt sem flaut var sent á síldveiðar fyrir 
norðan- og austan land skip.  Var þá sumum þessara togara lagt og aðrir seldir til útlanda 
fyrir slikk og höfundur telur að sé nokkurn fót fyrir.  Sjálfur mann hann sem ungur drengur í 
Hafnarfriði eftir sumum af þeim liggjandi við hafnfirskar bryggjur mörg ár og einkum 
togaranum Bjarna riddara GK 1 sem lá bundinn við Nýju bryggju í þrjú ár áður en kaupandi 
fannst að skipinu og hann yfirgaf bæinn í seinasta skipti á vit sinna nýju eiganda.  Þennan 
togara sá hann aldrei liggja við bryggju með löndunarkrana sér við hlið sem snérist með trog 
hangandi neðan í króki né heldur vörubíl á bryggjunni sem tók við afla lestanna. 

Bjarni riddari GK 1 kom nýr til landsins 1947 og tilheyrði flota Hafnarfjarðtogara 1958 og 
afmælisárið.  Samkvæmt vitund höfundar að þá komst Bjarni riddari GK 1 aldrei í eigu annars 
íslensk útgerðaraðila en Akurgerðis sem gerði skipið út og var því í Hafnarfirði útgerðatíma 
sinn undir íslensku flaggi.  Svo hóf að fjara undan rekstri skipsins og hann endaði við Nýju 
bryggju eins og áður segir og bara var þar alltaf að manni fannst sem dreng í Hafnarfirði. 

1964 yfirgaf togari þessi legupláss sitt og Grikkir þá búnir að eignast þetta mikla skip.   

1958, á fimmtíu ára afmælisdegi Hafnarfjarðar, er Bjarni riddari GK 1 enn að og enn að gefa 
mönnum kaup sem um borð voru og afla þeim og fjölskyldum þeirra framfærslu af launum 
þeim sem mennirnir fengu í sinn hlut, jafnframt því að gefa þeim kost að koma með sér heim 



frá útlandinu varning sem hér var þá ófáanlegur.  Þetta skip eins og aðrir íslenskir togarar 
sigldi með aflann og seldi á hvort sem var á Enskum eða Þýskum mörkuðum.  Miðað við það 
sem höfundur les virðist sem Ensku markaðirnir hafi oftar orðið fyrir valinu á þessum árum 
hjá íslensku togurunum heldur en þeir Þýsku hver sem ástæðan er.  Sjálfsagt spila verðin 
þarna sína rullu.  Hve margir hafnfirsku togararnir voru 1958 veit höfundur ekki fyrir víst en 
telur að hafi ekki færri heldur sjö, ásamt grúa lítilla og stærri fiskibáta.  Gríðarleg gróska var í 
allri útgerð afmælisárið 1958. 

Um 1880 eru íbúar Hafnarfjarðar ekki margir og aðeins á milli 300 og 400 manneskjur en 
hefur nokkuð breyst er bærinn fær kaupstaðaréttindi.  Þá eru íbúarnir orðnir 1300 - 1400 og 
fer upp úr því nokkuð hratt vaxandi og er komin í 3700 í árslok 1940, en í árslok 1957 hefur 
íbúum í bænum fjölgað upp í 6400. 

Á afmælisárinu 1958 er grundvöllur bæjarfélagsins enn sami og verið hafði frá aldamótum 
1900 og sjávarútvegurinn það sem allt skal snúast um í bænum sem á allt lognið á fögrum 
sumarkvöldum og er mörgum bæjarbúa eftirminnilegt.  Sum sumarkvöld í Hafnarfirði eru 
mörgum minnisstæð fyrir lognið.  Höfundur er einn þeirra sem á sínar minningar þaðan. 

Þilskipaútgerð er gömul í Hafnarfirði.  Í hana kom þó ekki verulegur kippur fyrr en um 
aldamótin 1900 og helst með þeim hætti, sem aðalatvinnuvegur bæjarbúa, næstu 2 
áratugina. 

Bjarni riddari GK 1 upp í slipp 
í líklega Englandi.  Hann lá í 
nokkur ár bundin við Nýju 
bryggju í Hafnarfriði.  Þar um 
borð voru kaðlar sem við 
strákarnir fórum stundum í 
og sveifluðum okkur að hætti 
Tarsans aparóðurs, sem á 
sinn hátt var manns 
uppáhalds gegnum, blöð, 
bækur og kvikmyndir.   

Hér er togarinn enn í fullum 
rekstri og verið að halda við 
eins og gengur. 

Hvenær myndin er tekin 
kemur ekki fram.  Þarna er 
skipið enn í eigu Akurgerðis. 

Togaraútgerð í Hafnarfirði hefst þó ekki fyrr heldur en útgerð þilskipa byrjar verulega að dala 
á öðrum tug tuttugustu aldar.   

1929 lagðist öll útgerð erlendra aðila niður í bænum og hefur ekki verið endurvakin frá þeim 
tíma að telja í sama formi.  Máski að álfélagið í Straumsvík sé á sinn hátt arftaki erlendu 
útgerðaraðilanna í Hafnarfirði.  Álfélagið hefur alla tíð alfarið verið í eigu erlendra aðila.  
Tímabil erlendu útgerðanna er um tuttugu ára kafli í sögu Hafnarfjarðar og enginn efi um að 
hafnfirðingar hafi neitt annað en lært ágætis lexíu um útgerð og náð sér í prýðis 
undirstöðulærdóm um rekstur botnvörpunga og byggt að nokkru leit eigin rekstur á reynslu 
erlendu útgerðarmannanna er þeir sjálfir hófu rekstur togara. 



1931 er Bæjarútgerð Hafnarfjarðar stofnuð sem árið 1958 gerir út 3 togara.  Þess skal getið 
að flaggskipið sjálft og Þýskbyggði eitt þúsund tonna togarinn Maí GK 346 er enn ekki kominn 
þó líklegt sé að smíði hans sé hafin út í Þýskalandi er afmælifagnaðurinn á sér stað í firðinum 
fagra sem Sundlaugarbyggingin við Herjólfsgötu hefur sett merki sitt á frá því að hún reis á 
stríðsárunum og stendur enn og allir sem sigla inn geta ekki annað en veitt athygli.  Svo 
áberandi er byggingin sæfarendum sem þangað koma. 

Á þessum árum kvað nokkuð að í hafnfirsku umhverfi rekstri 
og umsvifum Einars Þorgilssonar og Co sem gerði út nokkra 
báta í bænum.  Einn báta Einars Þorgilssonar var Fákur, þá 
Faxa og flaggskipið Fífil og togarinn Surprise GK 4 sem 
strandaði á söndunum fyrir sunnan land skömmu fyrir 1970 og 
grófst á furðu skömmum tíma ofan í sandinn en kemur að 
sögn kunnugra annað veifið upp í yfirborðið og eru til 
ljósmyndir af flakinu er hann skaut "upp hausnum" fyrir ekki 
svo löngu síðan.   

1958 hafði um langan aldur fátt annað komist 
að í bænum við Fjörðinn en bátar, útgerð, 
fiskverkun og vitaskuld verslunin sem gengur 
með þessu öllu saman og er nauðsýnlegur 
partur hverju byggðarlagi.  Verslun var til 
staðar í bænum á undan 
kaupstaðaréttindunum 1908 og útgerð 
auðvitað líka en eftir gátu bæjarbúar meira 
ráðið hvað þeir sjálfir vildu gera og fengu því 
sinn lögbundna rétt 1908 með kaupstaðnum 
Hafnarfirði.  Uppúr þessu fer líka ýmis iðnaður 
að byggjast þar upp sem sumir söguð um að 
væri umtalsverður iðnaður.  Þessu til 
staðfestingar var bent á það, á 50 ára 
afmælisdeginum, að í bænum væru rekin 
fjögur öflug hraðfrystihús sem að öllu leiti 
stæðust kröfur um slíkan rekstur á þeim tíma.  Skipasmíðastöðvar sem árið 1958 er þrjár 
verður og að teljast allgott og skipasmíðar allmiklar og mörg skip byggð í þessum 
skipasmíðastöðvum sem lengi voru notuð og gerð út frá ýmsum höfnum landsins.  Þá var og 
nefnd til sögunnar nokkur stór og öflug iðnfyrirtæki og bent á trésmiðjuna Dverg h/f og 
Raftækjaverksmiðjuna h/f (Rafha), sem framleiddi á þeim tíma mikið af rafmagnstækjum til 
heimilisnota og annaði um tíma mest allri eldavélarþörf landsmanna og má vel segja um að 
sé sitt afrek.  Framleiddi Rafha h/f enda hágæða eldavélar og voru kúnnarnir sem þær áttu 
afskaplega ánægðir með sína Rafha- eldavél og ekki bara vegna þess að vera íslensk 
framleiðsla uppúr og niðurúr heldur voru þessar eldavélar hreint hágæða vara sem skiluðu 
öllu því sem ætlast var til af einni eldavél.  Rafha í Hafnarfirði var á þessum árum afskaplega 
merkilegt framtak og verðugt innlegg inn í íslenska sögu iðnaðar sem ekki verður frá fyrirtæki 
þessu tekið.  Rafha er enn til þó ekki sé það lengur staðsett í Hafnarfirði. 

Fyrir utan þessi sem hér eru nefnd voru einnig fjöldi annarra smærri iðnfyrirtækja starfandi í 
bænum 1958. 



1 júní 1958 var hluti veglegrar hátíðarhalda sem bærinn efndi til vígsla Bæjar- og 
héraðsbókasafn Hafnarfjarðar í byggingu sem byggð var upp á kletti fyrir ofan Lækjarskóla 
Hafnarfjarðar en heitir á þessum árum líklega Barnaskóli Hafnarfjarðar.  Sjálft bókasafnið 
fékk aðstöðu á neðri hæð hússins.  Bókasafn þetta flutti í nýbyggt húsið haustið áður (1957) 
en var fyrir þann tíma hýst í Flensborgarskóla, líkleg átt við húsið sem Fensborgarskóli er nú í 
þarna upp á hæðinni og Hamrinum, því þekkta kennileiti í Hafnarfirði.  Hvenær bókasafnið 
hóf að leigja út hljómplötur mann höfundur ekki en sú útleiga hófst í þessu húsi og líklega á 
seinni hluta sjöunda áratugar seinustu aldar eða í byrjun þess áttunda.  Á efri hæð 
Bókasafnhússins var til húsa 1958 Iðnskóli Hafnarfjarðar.  Iðnskóli Hafnarfjarðar var 
stofnaður 11 nóvember 1928 og var rekin til ársins 1955 sem kvöldskóli.  Hvar kennsla fór 
fram áður en skólinn fékk inni í Bókasafnshúsinu ofan við Lækjarskóla kemur ekki fram.  
Fyrsti skólastjóri Iðnskóla Hafnarfjarðar var Emil Jónsson sem síðar varð forsætisráðherra 
Íslands og brautryðjandi um margt er kom að uppbyggingu Hafnarfjarðar.  Tímamót urðu í 
rekstri skólans er ríki og bæjarfélag tóku yfir reksturinn og varð hann frá þeim tíma gerður að 
dagsskóla.  Hvort Iðnskóli Hafnarfjarðar sé enn starfræktur veit höfundur ekki en telur að svo 
sé. 

Í janúar 2000 flutti skólinn í nýtt húsnæði við Flatahruni 12.  Hvenær Iðnskólinn í Hafnarfirði 
yfirgaf aðsetur sitt á efri hæð Bókasafnshússins fyrir ofan gamla Lækjarsóla er ekki gott að 
segja til um en gerðist 
fyrir áratugum.  Það 
er ljóst. 

Kunnugleg mynd frá hafnarlífi 
hafnfirsku.  Hún sýnir dekk 
togara sem verið er að landa 
upp úr.  Á sumrum var 
talsvert notast við 
skólakrakka við landanir úr 
skipunum og var í gildi á 
sjötta áratugnum og líka fyrir 
þann tíma.  Við þessu 
háttalagi amaðist engin.  
Enda bara partur af 
bæjarmynd þess samtíma 
sem þá gilti.   

Sjálfur tók höfundur margoft 
þátt í löndun úr togurum og 
minnist ekki neins þrældóms. 

Árið 2016 er margt breytt í Hafnarfirði.  Bæði hefur bærinn margfaldast að stærð og teygir 
anga sína í allar áttir.  Atvinnuvegir eru svo sem fjölþættir en samt ekki svo mikið tengdir við 
sjávarútveg eins og ítrekað kemur fram að hafi verið á afmælishátíðinni 1 júní 1958.  

Flest iðnfyrirtækin sem nefnd voru í ræðum ræðumanna á 50 ára afmælisárinu eru ekki 
lengur starfrækt í bænum og sum af þeim fyrir alllöngu aflögð.  Öflugar skipasmíðastöðvar 
prýða ekki lengur bæinn.  Þó má nefna aðstöðuna sem flotkvíarnar bjóða gegnt Hvaleyri og 
umfangið sem þar er og Samtak Skútuhrauni 11 sem smíðar minni báta úr plasti og þykir vera 
með allgóða vöru sem orð fer af. 



1958 voru tvö kvikmyndahús starfrækt í Hafnarfirði og rekin þar áratugum saman.  Bæði eru 
nú hætt fyrir alllöngu þó Bæjarbíó sé enn annað veifið opið en gekk á hverju kvöldi árum 
saman hér áður fyrr.  Það mega hafnfirsk bæjaryfirvöld þó eiga að vilja halda Bæjarbíói í 
upprunalegri mynd og að leita leiða til að vera þar með hentuga starfsemi að sjá má að æ 
meiri vilji sé til að varðveita sögu bæjarins í ranni bæjaryfirvalda. 

Hafnarumsvifin eru ekki svipur hjá sjón og voru árið 1958 er daglega komu skip til hafnar í 
Hafnarfriði og fengu löndun eða voru losuð við vörur sem lestarnar geymdu og afli togara fór 
til vinnslu í húsunum fyrir augum allra bæjarbúa.  Afla báta og togara frystu og unnu 
frystihúsin með þeim hundruð manna og kvenna sem höfðu af atvinnu og sumt áratugum 
saman.  Þá var heldur ekki aflagt að menn röltu sér niður á bryggju og eftir kvöldmatinn og 
litu á vertíðarbátanna sem alltaf voru nokkrir sem lönduðu í Hafnarfirði á kvöldin og 
maðurinn sem stóð upp á vörubílspallinum rétt honum sem að kom fisktitt í soðið sem hinn 
greip um annarri hendi og fegins hendi utan um sporðinn á og léti fiskhausinn lafa niður með 
sér sjálfum og bar með þeim hætti heim til sín og skellti í vaskinn til að skola svolítið af og 
ljóst að glæný soðning biði fólksins á borðum næsta dag og ókeypis.  Að menn bæru fisk 
heim með þessum hætti heim til sín vakti enga sérstaka athygli og var eitt af þessu 
alvanalega.  Ekkert svona er gerlegt í dag og hugsunin ekki lengur til staðar sem fær menn til 
að gefa bláókunnugu fólki í soðið sem um biður og má efast um að nokkrum manni dytti slíkt 
til hugar né heldur færi fram á neitt slíkt á tímum sem allt kostar eitthvað og svona 
tilhliðranir setur strik í bókhaldið og mínus en samt eitt af þessu sjálfsagða og eðlilega í 
Hafnarfirði árið 1958.   

Hrunið "Vesturfrá" eins og Vesturbæingar sögðu, er allt meira og minna horfið undir 
byggingar en samt sem betur fer skilin eftir smá hraunspilda ofan við hluta Herjólfsgötu og 
fyrir neðan hluta Hjallabrautar sem nýtur fullrar friðunnar og menn geta enn gengið um og 
andað að sér sögunni og fundið smá smjörþef af því sem var.  Allt bara sýnishorn en samt til 
bóta fyrir sögu bæjarfélagsins sem ekki má gleymast.  Og þarf þess heldur ekki. 

Engin sem til þekkir í 
Hafnarfirði velkist í vafa um 
hvaðan myndin sé.  
Hellisgerði er einn af þessum 
stöðum sem hafnfirðingurinn 
er smá stoltur af.  Og má líka.   

Enn er Hellisgerði notað og 
enn fólk sem sækir 
skrúðgarðinn og skoðar og 
dáist að þó að kallinn sem 
snúið var upp á eyrað á eftir 
að hafa sett smápening í lófa 
hans og snúningurinn færði 
hönd fígúrunnar upp að 
munnum og peningurinn 
hvarf sé þar ekki lengur og 
sumir segja um að hafi verið 
rænt.  Hvað um það mál að 
þá er fígúra þessi fyrir löngu 

horfin en eldri hafnfirðingar muna margir eftir.  Í þann tíð var gengið inn í garðinn gegnum hlið af Hellisgötu og blasti þá kall 
þessi fljótlega við eftir að inn var komið. 



Túnin sem lengi voru við Strandgötu á milli Sparisjóðsins og Pósthússins var fjarlægt og 
breytt í steinaklætt svæði með sviði sem oft er notað undir skemmtanir margskonar.  Svæðið 
er á sinn hátt fallegt en samt ekki eins og túnið sem þar var fyrir.  Er tún með örlitlu meira af 
lífi í sér en grár steinninn. 

Hvor bærinn hélt upp á eitt hundrað ára afmæli sitt 1 júní 2008 mann höfundur ekki en veit 
með vissu að hafir það verið gert hefur öll orðræða verið með öðru bragði en gerðist 1 júní 
1958 þegar tal manna sem tjáðu sig snérist um útgerð, öflugan og merkilegan iðnað, flottar 
skipasmíðastöðvar og fjögur öflug frystihús.   

Í dag er allt hvort sem er í Hafnarfirði eða öðrum bæjarfélögum á Íslandi komið undir strangt 
skipulag menntunarinnar og fræðinga með beinum línum arkitekta sem strika með reglu 
strikum og hanna hverja íbúðarbyggðina eftir aðra með beinum línum ásamt því að leita 
leiða til að þétta byggð til að spara bæjarfélaginu krónunni meira í útgjöldum.  Allt skiljanlegt 
í mórall sem daginn út og inn veltir fyrir sér hvernig megi afla meiri tekna.  Allt snýst um 
aurinn og að eiga meira af honum en var í gær. 

 
Myndin er af Hafnarfirði og tekin yfir höfnina og hús bæjarútgerðarinnar komið og ekki annað að sjá en að togarinn Maí GK 
346 liggi þarna við bryggju og snú öfugt miðað við hvernig hann yfirleitt var lagt þarna.  Þessi bæjarmynd sem hér sést er 
mikið breytt í dag og vart þekkjanleg nema fólki sem sjálft mann þessa tíma.  

Gert af hafnfirðingi sem ann fæðingarbæ sínum og er svo sem ekki að harma neitt heldur með samantektinni að benda á 
gríðarlegar breytingar sem orðið hafa í íslensku samfélagi á aðeins hálfri öld bæði í Hafnarfirði og öllu stór- 
Reykjavíkursvæðinu.  Landsbyggðin hefur minna af þessum breytingum.  Fyrri hluti tuttugustu aldar var vissulega 
byltingarkenndur og hinn síðari í litlu minni þó talsverður munur sá á þessum tveim tímabilum að erfitt er um allan 
samanburð. 

Kveðja og með fullri virðingu fyrir stjórnendum Hafnarfjarðarbæjar fyrr og síðar.  KRF. 


