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Söguleg mynd frá Hafnarfirði og árinu 1961.  Eitthvað segir höfundi að ljósmyndin sé tekin 

árla morguns.  Ekki sést bíll á Strandgötu og kyrrð yfir öllu.  Myndin sýnir fjölda trilla á 

legunni og venjulega sjón í þann tíð.  Þarna geymdu trillukarlarnir trillur sínar og gátu lent í 

basli með þær í vestanáttinni.  Væru þær ekki dregnar á land.  En hugtakið „Þetta reddast“- 

var líka þá.   

Á öðrum stöðum en hér sést voru trillur einnig geymdar.  Einn staðurinn var fyrir neðan Nýju 

Bílastöðunni, rétt við Bæjarútgerð Hafnarfjarðar og Verkamannaskýlisins.  Eina sem eftir er 

af því svæði er A Hansen húsið á horni Reykjavíkurvegs og Vesturgötu.  Við Nýju 

Bílastöðina, þar í fjörukambinum, voru trillur geymdar yfir vetrarmánuðina og settar á flot á 

vorin og hafðar nokkra metra frá fjöruborðinu og mögulega dregnar á land, byggjust menn við 

slæmu veðri.  Mann ekki hvernig verkslagið við þetta var.  Fyrir vestan Malirnar voru fáeinar 

trillur geymdar og hafðar þar í fjörunni.  Aðstæður enda aðrar en giltu inn í botni fjarðarins.  

Eina ráðið var að draga þær á land eftir róðra.  Líklegt er að þær trillur væru þar að menn sem 

þær áttu bjuggu í grennd.  Fyrir vestan Malirnar var fámenn dreifð byggð.  Suðurhöfnin var 

aðal geymslusvæði hafnfirskra trilla.   



Fyrir kom að trillur sykkju þarna á legunni og áður en allar þessar uppfyllingar komu og 

veittu sitt góða skjól.   

Hafist var handa við þessar uppfyllingar í lok sjötta áratugar seinustu aldar og garðurinn 

kominn í notkun um og eftir 1970.  Grjótuppfyllingin sem fyrst kom var sett upp til hlífðar 

smábátum og bætti aðstöðu trillukarlsins.  Þetta var talsvert mannvirki sem skagaði allmarga 

metra út í höfnina og veitti vörn gegn vestanáttinni.  Bátunum var komið fyrir sunnan við 

grjótgarðinn til að fá notið skjólsins af honum.  Og fastir við sitt bólfæri nokkra metra frá 

miklum garðinum stóðust þeir yfirleitt ágjöfina.  Eftir komu garðsins í Suðurhöfn var fátítt að 

trilla sykki þar.   

Bólfærið sem hélt smábátnum kyrrum á sínum stað var stór steinn í botni og belgur fljótandi á 

yfirborði sem band tengdi saman.  Blökk var fest við belginn og þrædd í hana annað band sem 

náði til lands.  Og með sama spotta bundin í stefni og skut ruggaði bátskrílið sínu endalausa 

ruggi uns eigandi kom að, losaði vafninginn af steininum sem hélt bátnum kyrrum útá og dró 

farið til sín með stefnið á undan er kom að þeirri stund að róa til fiskjar eða fara um borð til 

annarra verka.  Snjall og einfaldur búnaður sem fyllilega skilaði sínu.  Og bilaði aldrei. 

Á myndinni er garður þessi ekki kominn og nokkur ár í að verkið hæfist.  Garðurinn breytir 

ásjónu myndarinnar talsvert frá því sem hér birtist og hjálpar til við að gera svæðið 

óþekkjanlegt.   

Sé myndin sem við byrjuðum á frekar skoðuð sést að fæstar trillanna útá hafa stýrishús heldur 

er um opna báta að ræða og án neins skjóls.  Garðurinn breytti mörgu og gerði allt er snéri að 

trillukarlinum öruggara en þessi ágæta ljósmynd ber með sér.  Hún er tekin í staflogni en 

hvassvirðri og vestanátt gerbreytti sem eigendur bátanna urðu að bregðast við til að bjarga 

verðmætum.  Mikið hefur verið um hlustun veðurspár og að kíkja til veðurs að kveldi dags 

áður menn færu og legðu sig.  Líklegt er að einhverjum einhvertímann eftir veðurskoðun hafi 

þótt ráðlegt að skreppa niður að bát sínum og koma á þurrt.  Aðrir sögðu:  „Þetta bjargast“,  

og kveiktu í pípu sinni.  Tóbakinu, að segja. 

Í dag og frá sama sjónarhorni sæist líklega í enda garðsins sem þar er núna.  Höfundi minnir 

að garður þessi hafi frá upphafi verið hafður nógu breiður til að vera með bílfæran veg eftir 

sér endilöngum.  Fann engar ljósmyndir og notast við eigið minni og styður sig við það.  

Seinna var garðurinn breikkaður og lengdur, rekið niður stálþil kringum hann og búin til þessi 

ágæta hafnaraðstaða.  Trúlegt er að garðurinn í upphafi hafi verið hluti af heildar skipulagi 

hafnarsvæðisins og fyrsti hluti framkvæmdarinnar í Suðurhöfn.  Síðar kom flotbryggjan sem 

smærri bátar nota og gerði flotta aðstöðu trillukarlsins enn betri og auðveldaði honum verkið 

við að koma afla dagsins á land sem ekki var gott að gera á meðan grjótgarðurinn var, þó 

góður væri til síns brúks og veitti skjól.  Erfitt var að klöngrast upp stórgrýtið úr bát með þó 

ekki væri nema lítilræði af hrognum hrognkelsa í fötu úr netum við Valhúsabauju eða 

Helgaskersbauju sem menn skruppu í á góðviðrisdögum.   

Sumir á þessum tíma, og síðar, lögðu nokkur hrognkelsanet meðfram annarri vinnu.  Mest til 

gamans.  Oftast seldu þessir menn aflann öðrum sem verkuðu grásleppuhrogn og gilti held ég 

um flesta sem höfðu grásleppuveiðarnar sem sína aðal atvinnugrein.  Þeir menn voru alltaf 

nokkrir í bænum.  Og sumir árum- og áratugum saman.  Í þann tíð mátti hver sem er veiða 

hvað sem var og auðsótt öll leyfi til sjósóknar.  Hefði hann bátshorn, vilja og getu til, var 

ekkert í veginum að sækja sér björgina og gera við hvað sem var við.  Engin andmælti.  

Flestum fannst þetta gott framtak og sjálfsagt mál. 



Í dag er toppaðstaða við Hafnarjarðarhöfn fyrir smábáta og aðgangur að krana sem menn nota 

til að hífa upp úr bát sínum afla dagsins og senda á fiskmarkaðinn í Hafnarfirði þar skammt 

frá og fá markaðsverð fyrir.   

Líklegt er að menn fyrir allt þetta, garðurinn einn er kominn, hafi áfram verið í erfiðleikum 

með að koma afla bátanna á land og fjaran það sem notast var við en fer úr þessu að lagast og 

komast í farveg sem menn vita um í dag.  Mann reyndar ekki hvernig hafnfirskir trillukarlar á 

árum áður skiluðu af sér aflanum og fyrir tíma kranans.  Víst er að engin trillukarl í dag þyrfti 

að klöngrast upp stórgrýttan grjótgarð til að skila af sér aflanum úr sínum tveim til fimm 

hrognkelsanetum í sjó né til að komast að bíl sínum eftir að hafa togað bát sinn út á leguna og 

skilið eftir handa öldunni að velta honum svolítið heldur gengur þurrum fótum að stiga utan á 

bryggjuþilinu eða eftir bryggjugólfi flotbryggjunnar og áfram upp landganginn og heim.  Hér 

er fáu saman að jafna frá ári efstu myndarinnar.  Margt hefur áunnist til bóta allri aðstöðu og 

ber að þakka. 

Hægra megin neðst á merkilegri myndinni sem við byrjuðum á að skoða gefur að líta knörr 

sem hallar af annaðhvort sjó í bátnum eða er komin svo nærri landi að kjölur snertir botn og 

býr til hallann.  Bæði í boði sem svar. 

Myndin til hliðar er líka 

frá Hafnarfirði en tekin 

ári fyrr og frá öðrum 

stað en hin.  Á henni 

blasir við bryggjusvæðið 

sem þá var í bænum og 

öll hafnarstarfsemi fór 

fram við.  Hvort vinnu 

við stálþilið fyrir neðan 

fiskiðjuver Bæjarútgerð 

Hafnafjarðar sé lokið er 

myndin er tekin er ekki gott að segja en henni lauk árið 1960 og gerbreytti mörgu fyrir stærri 

skip sem til Hafnarfjarðar komu.  Á þessum árum var Bæjarútgerð Hafnarfjarðar stór 

vinnustaður í Hafnarfirði.  Nú er hún farin og með henni öll umsvif sem þar voru og mikla 

reynsla starfsfólksins.  

Myndin til hægri er frá því árið 1960 og af stálþilinu 

sem sett var upp í Hafnarfjarðarhöfn.  Verkinu er við 

að ljúka er myndin er tekin.  Í skut lóðsbátsins sést sem 

áratugum saman veitt þjónustu við höfnina og margir 

eldri hafnfirskir sjómenn muna eftir og höfundur sá 

sigldan í kaf af togaranum Júní GK sem var að koma til 

hafnar eftir veiðitúr 1973- 1974 og gerðist með þeim 

hætti að bátnum skyndilega var beygt þvert fyrir stefni 

skuttogarans með þessum afleiðingum.  Báturinn fór 

allur á kaf en skaust aftur upp eins og korktappi 

örskömmu síðar og sigldi fulla ferð í stæðið sitt fyrir 

neðan hafnarskrifstofuna í suður enda 

Verkamannaskýlisins og þar á loftinu.  Þar voru einnig 

almenningssalernin.  Sumir muna eftir þeim.   



Áhrifin af skyndilegri beygju bátsins voru nokkrar því togarinn festist í bakkinu og endaði á 

enda hafnargarðsins og skemmdist nokkuð við höggið og var frá veiðum um tíma.  Minnir að 

viðgerð hafi farið fram í Færeyjum og tekið tvær vikur.   

“Úr höfn og í höfn. 

Þessi mynd var tekin við 

höfnina í fyrradag (19 mars 

1963.  Innskot höfundar). 

Vélskipið Pétur Sigurðsson er 

að sigla út úr höfninni og á 

eftir honum fer lóðsbáturinn 

sem er á leið til móts við 

Fjallfoss sem liggur lengra úti 

á höfninni og er að koma inn.  

Fjallfoss var að koma frá Kaupmannahöfn og meðal þess farms er hann flutti var pappír til 

Þjóðviljans. — (Ljósm. Þjóðv A. K.)“.  (Þjóðviljinn 21 mars 1963) 

Gamli lóðsbáturinn í Hafnarfirði var talsvert á ferðinni í höfninni.  Samt leið tími hans og 

honum að endingu siglt upp í fjöruna á Hvaleyri við Hafnarfjörð og komið fyrir í kambinum 

og lá þar árum saman og að líkindum ónýttist þarna við Hvaleyrskan sjó.   

Sjá mætti talsvert breytta mynd af bænum væri sama sjónarhorn dregið fram á mynd í dag, 

júní 2017 og sést á efstu myndinni.  Svo við beinum athygli okkar aftur að henni.  Nú er 

kominn Fjarðargata sem ekki var þá og fullt af annarri uppfyllingu á hafnarsvæðinu sem 

hvergi er sjáanleg á myndinni frá 1961.  Að ekki sé talað um íbúðarblokkirnar sem risu á brún 

bryggjunnar sem klætt var stálþili og lokið við 1960 og var áratugum saman helsta 

athafnasvæði skipa sem til Hafnarfjarðar komu áður en Suðurhöfnin komst í gagnið og tók við 

hlutverki hinnar.   

Einnig kemur fram á myndinni sem fyrst birtist okkur það sem við í dag köllum allskonar 

drasl í fjöru sem ekkert skipulag er á hvernig gengið sé frá né komið fyrir og allt svona hist og 

her.  Líklegt er að slíkur frágangur fengi ekki að vera í friði í dag en mönnum í þá daga stóð á 

sama um og sáu fæstir neitt drasl í fjöru þessari heldur vinnandi menn búna að koma dóti sínu 

fyrir í öruggara skjóli að kannski kveldi dags og eftir róður, streð og basl dagsins.  Gæti 

nefnilega hvesst um nóttina.  Vera má að einstaka manneskja liti tómt drasl sem horfði þangað 

á þessum árum.  Hvað um það að þá var þetta alvanaleg sjón í sjávarkambi á Íslandi árið 1961 

hvar sem var í þessu landi en sést ekki lengur og fyrir nokkru komið í sögubækurnar.  Sumt 

mátti vissulega breytast.  Engin spurning. 

Á efstu myndinni, aftur þangað, leynast nokkrir aflagðir nótabátar sem allir hafa er myndir er 

tekin misst upprunalegt gildi sitt.  1961 er kraftblökkin komin til skjalanna og fullkomlega 

sannað gildið sitt umfram notkun nótabáta sem fjaran í Hafnarfirði heldur utan um og 

vindþurrkar líkt og merkileg ljósmyndin ber með sér.  Kraftblökkin ýtti nótabátnum á land til 

að veðrast og fúna þar.  Svona báta mátti víða finna í sjávarkampi og fjörum hringinn í 

kringum landið eftir innreið aflblakkarinnar í síldarbátanna.  Hvarvetna þar sem blómleg 

síldarútgerð var stunduð lágu þessir bátar á víð og dreif og að mestu óseljanleg vara, eins og 

önnur sem hefur úrelst.  Hver móðursíldveiðibátur hafði tvo nótabáta í togi eða hangandi í 

bátsuglum hjá sér, eins og títt var með alltént stærri skip og máski alla þessa síldarbáta á leið á 

miðinn.  Þó er líklega að smærri skip hafi dregið þá á eftir sér eftir fyrsta kast og ekki náð að 



fylla lestina.  Sum þessara síldveiðiskipa voru ekki stór.  Víðir 2 GK, sem Eggert Gíslason 

fiskaði ósköpin öll á, var einungis 54 tonna bátur.  Við sjáum að nótabátarnir geta ekki hafa 

verið neitt nema margir í þessu landi horft til alls fjölda síldarbáta af öllum stærðum sem áttu 

við síldveiðarnar.   

Myndin til hægri er tekin árið 1960 af 

síldarbátnum Guðmundi Þórðarsyni, en það 

voru þeir yfirleitt kallaðir á þessum árum.  

Skipstjóri bátsins, Haraldur Ágústsson, (sjá 

mynd örlítið neðar) var fyrstur í heimi öllum til 

að ná góðum tökum á notkun kraftblakkarinnar 

um borð hjá sér og ruddi öðrum skipstjórum og 

útgerðum braut að sama og máski víða um 

heim.   

Hér er Guðmundur Þórðarson á síldveiðum en 

pæling uppi af hálfu höfundar greinar þeirrar 

sem myndin er fengin úr hvort ekki megi veiða 

þorsk í nót.  Við vitum að slík veiði er gerleg 

og þeir tímar við lýði í þessu landi fyrir margt 

löngu að þorski væri mokað upp stjórnlaust og borist á land í slíku magni að stór svæði í landi 

þöktust dauðum þorski sem beið þess eins að fara í bræðslu því hvergi hafðist undan að vinna 

allan þennan gríðarlega þorskafla sem nótin sópaði upp og skipin háfuðu upp og sturtuðu 

niður í lestar sínar og sigldu með til lands.  Sem betur fer voru þorskveiðar í nót stöðvaðar 

nokkrum árum síðar og ekki aftur verið byrjað með þær.  Menn læra.  Og stundum af biturri 

reynslu.   

Myndin til vinstri er af Haraldi Ágústsyni um mögulega borð í Sigurði 

RE sem hann var þá skipstjóri á ásamt Kristbirni Árnasyni og 

Sigurður hættur öllum togveiðum og alfarið komin yfir á nótaveiðar.  

Myndin er tekin árið 1976 og Haraldur þá 45 ára að aldri. 

Merkilega við þetta er að nótabátunum hefur öllum verið kippt til 

hliðar á svipuðum tíma er ljóst var um árangur aflblakkarinnar.  Sjá 

má talssverð uppgrip hjá vélsmiðjunum í landinu við að setja upp allar 

þessar kraftblakkir í síldveiðiflotann sem með óþreyju beið eftir sinni 

aflblökk.  Margar svona kraftblakkir komu í síldarflotann árið 1960 

og líklegt að árið 1961 sé mest af síldarflotanum kominn með eigin 

blökk.  Samt má sjá auglýsingu frá útgerðarmanni frá árinu 1964 að 

falast eftir síldarbáti til leigu í nokkra mánuði og kannski eitt ár og 

þess getið að báturinn þurfi helst að vera með kraftblökk.  Höfundur telur ólíklegt að menn 

séu enn árið 1964 að drattast með nótabáta í eftirdragi á síldveiðunum og því líklegra að hafi 

útgerðarmaður þessi ekki haft erindi sem erfiði með kraftblökkina að verkið hafi þá verið hans 

sjálfs að koma henni upp í hinum leigða báti sem hann þó vildi helst losna við að gera og 

kemur fram í auglýsingunni.  Mögulega var hann að bíða eftir nýjum bát sem verið væri að 

smíða fyrir sig í Svíþjóð, margir þessara síldarbáta á þessum tíma komu þaðan og líka Noregi.  

Þetta má lesa út úr auglýsingu útgerðarmannsins ágæta því að um tímabundna leigu var að 

ræða og skírt tekið fram að væri.  Samt bara upphá hugsun höfundar, getgátur hans og pæling.  

Munum að árið 1961 og nokkur ár þar á eftir er allt í þessu landi enn miðað við síld, 

síldveiðar, saltsíldarvinnslu, frystingu síldar og bræðslu síldar sem bjó til síldarmjölið.   



Meira um nótabátanna. 

Hvað um nótabátanna varð er ekki gott að segja.  Sumir, ekki margir, telur höfundur, gamlir 

nótabátar voru seldir og notaðir sem trillur og eða smábátar eftir að hafa verið dekkaðir en 

þóttu, minnir höfundi að hafa heyrt, ekki sérlega liprir bátar til veiða og erfiðir í taumi og 

þungir í snúningi.  Trúleg niðurstaða.  Bátar þessir voru smíðaðir til allt annarra nota en 

beinna fiskveiða þó máski hafi vel mátt nota þá eftir viðeigandi breytingar.  Nótabátarnir voru 

hannaðir undir nætur veiðiskipa og þeim á eftir kastað úr nótabátunum.  Að nótabátarnir hafi 

verið þungir og stirðbusalegir er því líkleg niðurstaða þó sjálfsag hafi þeir verið ágætis 

sjóskip.  Reikna má með að flestum af þessum gömlu nótabátum hafi verið fargað eða komið 

fyrir á brennu á Gamlársdag og brenndir þar þó ekki minnist höfundur slíks báts á 

Garðvegsbrennu en heyrði af á brennum á Holtinu sem oftast nær var stærst allra hafnfirskra 

brenna með slíkan grip hjá sér. 

Nokkur orð um Viðey og Viðeyjarferjuna. 

Myndirnar til vinstri eru eign KRF og 

teknar árið 1974 í ágúst sama ár út í 

Viðey á Sundunum við Reykjavík.  Þær 

sýna fólk koma úr Viðeyjarferjunni 

Súla-Skeið og ganga upp bryggjuna 

sem Hafsteinn Sveinsson kom þar upp 

sjálfur fyrir þessar ferðir bátsins.  

Talsvert var með af fólki og 

veðurfarsleg skilyrði til útiveru 

ákjósanlegustu þennan sólríka sunnudag í ágúst 1974.   

Sumir muna eftir ferjubátnum sem gekk milli lands og Viðeyjar en vita máski ekki að var 

gamall uppgerður nótabátur frá Ísafirði.  Þessar ferðir hófust á nýjan leik helgina 7 júlí 1974 

og standa enn 2017 með samt öðrum bát en var í þessum ferðum í þann tíð og í mörg ár á 

eftir.  Eftir að báturinn Skúla-Skeið hættir Viðeyjarferðum og annar fengin í hins stað var 

Skúlaskeið um tíma gert út frá höfninni í Reykjavík í síauknum ferðamannastraumi til 

landsins til að fara út á Flóann með ferðafólk.  Hvort Skúlaskeið sé enn rekið með sama hætti 

á Reykjavíkurhöfn þekkir höfundur ekki en veit að árið 2009 var hann enn í fullri þjónustu við 

ferðamenn á þessu svæði og sigldi útúr höfninni til að sigla inn í hana aftur. 

Báturinn á að því leiti til á heima í svona samantekt vegna þess að vera nótabátur sem 

eignaðist annað hlutverk en hann var smíðaður fyrir og gerði reykvíkingum og 

nærsveitungum þeirra aftur kleyft að komast út til Viðeyjar sem furðu fáir á þessu svæði og á 

þeim tíma höfðu gert en lengi langað til.  Bátur Hafsteins Skúla-Skeið mætti þessari þörf stór 

Reykjavíkursvæðisins.  Og auðvitað landsins alls.   

Í Viðey var á síðastliðinni öld, í upphafi hennar, stunduð togaraútgerð á vegum 

„Milljónafélagsins“ sem starfaði þar frá árinu 1907 til 1920, 1914, segir á örum stað, og var 

með stærri útgerðum landsins á þeim tíma.  Þar var líka „Kárafélagið“ sem keypti eignir 

Milljónafélagsins er það varð gjaldþrota 1920?  Talveðrur húsakostur var kringum þessar 

útgerðir og húsnæði fyrir starfsfólk á staðnum.  Síðustu íbúar Viðeyjar fluttust þaðan um 1950 

og var eyjan næstu áratugi án neins íbúa og íverustaður reykvískra hrossa sem hlupu þarna um 

og tíndu upp í sig grasið á vellinum.   



Kvittur kom upp á þessum tíma um að hrossin í eyjunni syltu.  Til að sannreyna þetta að þá 

fóru fréttamenn á Ríkissjónvarpinu á stúfanna og áttu á eftir tal við aðilann sem ábyrgð bar á 

hrossunum í eynni með sönnunargagn í höndunum um þennan sult dýranna sem fréttamaður 

næst rak framan í manngreyið.  Sönnunargagnið var vel nöguð spýta sem pottþétt sönnun um 

hungur hrossanna í Viðey.  Brást viðmælandi fréttamanns við með hlátri við það sem hann sá 

og benti fréttamanni á að ekki þyrfti hann annað en að fara í næsta hesthús til að sjá nagaða 

spýtu eftir tennur hrossa og líka þó jötur allar fyrir framan þá blessaða væru fullar af ilmandi 

töðu.  Lyktir urðu þær að ekki var meira fjallað um sult hrossa út í Viðey á þessari virðulegu 

fréttastofu allra landsmanna Ríkissjónvarpinu.  Enda á misskilningi byggð.  En hann kemur 

fyrir besta fólk.  Í Viðey eru nú engir hestar í lausagöngu.  Staða ráðsmanns hefur verið komið 

á og eru því íbúar í Viðey í dag og staðarhaldari. 

Smá um annað. 

Myndirnar til 

vinstri sýna 

kunnuglegt ástand 

á Íslandi þó ekki 

gildi þær á neinn 

hátt fyrir árið 2017.  

Þær eru teknar í 

maí 1962 og í 

aðdraganda 

bæjarstjórna-

kosninga og 

flokkunum sem vildu komast að eftir þær fannst heppilegur tími að setja fram svona myndefni 

og minna kjósendur á sleifarlag meirihluta borgarstjórnar (Íhaldsins) sem ennþá dragi 

lappirnar við að koma almennilegu skikki á gatnakerfi Reykjavíkurborgar.  Bent er á að aðrar 

borgir hér og hvar í heiminum, útlandið góða, auðvitað, bjóði íbúum sínum ekki upp á neitt 

álíka sleifarlag hjá sér og hér sést og íslenskir starfsfélagar þeirra séu uppteknir við í 

framkvæmd og sjáist á götum bæja- og borgar.   

Eins og sjá má eru myndirnar teknar í talsverðri rigningu og sýna fjölda djúpra hola, samanvið 

aur og leðju, sem allar fylltust vatni í rigningu sem skvettist úr er bíldekk fóru þar um á mikilli 

og lítilli ferð.  Svona, kæru vinir, voru bæirnir á Íslandi áratugum saman og allir sem komnir 

eru yfir sextugt muna frá sinni æskutíð og einnig að hafa misst niður fallegasta brosið á 

andlitinu er aur frá aðvífandi bifreið skvettist á buxnaskálm og nýburstaða skó og útataði alla. 

Svo kom byltingin mikla er ráðist var í að koma götum 

borgarinnar og bæjanna hringinn kringum Ísland í lag 

og leggja götuefnin á þær sem við þekkjum í dag og 

getum ekki hugsað okkur að vera án.  Svona breytast 

hlutirnir þó aðrir hafi búið við talsvert annan kost á 

sinni tíð og ekkert séð neitt nema malargötu sem 

breyttist í þetta sem myndirnar hér örlítið ofar eru af. 

Myndin til hægri sýnir gamalkunnugt handbragð.  Tvo 

menn með loftbora og vél rétt hjá sér sem þjappar 

saman loftinu til að borarnir tveir fái skilað af sér 

tilætluðum afköstum með aðstoð slangnanna.  Hreint 



svakalegur hávaði varð til í kringum vinnu þessa og ekki alltaf, sjaldnast, réttara sagt aldrei, 

hirt um hlífðartól til verndar heyrn mannagreyjanna.  Telpan? stendur fast upp við sjálfa 

vélina sem engu minni hávaði er við og fylgist spennt með fullorðnu mönnunum vinna sitt 

verk með boranna og mitt í öllum hávaðanum.  „Ég vil gera svona þegar ég er orðin stór“- 

hugsar hún máski með sér, og er auðvitað hugsun höfundar að gera annarri manneskju upp 

vangaveltur hugans. 

Ekki er loftborinn samt alvont fyrirbrygði því til er saga af hafnfirskum togarasjómanni 

nýkomnum heim til sín eftir vel heppnaðan veiðitúr sem vildi leggja sig til hádegis.  Eins og 

stundum var í þessu, en gekk illa að festa blund í allri þögninni heima.  Var vanur 

vélarniðnum um borð.  En allt breyttist þetta hjá manni þessum er skyndilega fór í gang 

loftbor í grennd við heimili hans líkur þeim sem myndin er af.  Datt hann þá fljótlega útaf og 

steinsofnaði.  Já, fram til hádegis, eins og pælingin var um.  Er ekki stundum eins dauði 

annars brauð?  Svo er sagt.   

Líkt og nærri má geta og engan undrar sem veit eru árin merkt athafnasemi sem hleypir lífi í 

tuskur rétt eins og í dag.  Vinnandi hendur hreyfa við og gefa nærumhverfi öllu sitt líf og 

loftborarnir líka þó mister bormann segði svolítið oft:  „Ha!  Varstu að segja eitthvað.  Ég 

heyri frekar illa í dag“, ekki alveg að fatta hvað valdi - er hnippt var í hann og hann yrði að 

stöðva loftborinn sinn stundarkorn sem þá stundina hamaðist á grjóthörðu bergi sem með 

áhömruninni og tímanum æ meira kvarnaðist úr uns klofningurinn í berginu kom og viss sigur 

vannst.  Á þeim tíma var minna lagt upp úr öllum vörnum og hlýfum fyrir menn þó sú sé 

reglan í dag.   

Árið 1963 var margt annað í deiglunni en bara menn með loftbora að hamra með tækinu ofan 

á gegnheilt berg undir fótum sér og ungir drengir og eða telpur að fylgjast hugfangnir með 

atferli karlanna og aðrir að veiða síld í nót og draga inn með afli kraftblakkar.  Meira heldur 

en þetta átt sér stað í landinu bláa. 

Humarvertíðin 1963. 

Mynd til hægri.  Áhöfn humarbáts 

sumarið 1963 nýbúinn að taka trollið 

og láta aftur fara og hefja nýtt tog.  

Hvað bátur þetta er kemur ekki fram.  

Afli togsins liggur í kassanum á 

dekkinu og meðaflinn í kassa við 

hliðina og menn að koma humrinum 

upp á borð þar sem draslinu var aftur 

hent í hafið og humrinum skilað niður 

í lest og ísaður í stíur.  Meðaflinn var 

geymdur á dekkinu uns frá humrinum 

hafði verið gengið og þá farið í að 

gera að honum, þvo og koma niður í 

lest og þar í sérstíu og ísa yfir.   

Hve mikið af öðrum fiski barst með humrinum í hverju togi og sjóferð var misjafnt.  Túr 

humaráts gat verið þrír sólahringar, allavega eftir að menn fóru að nota tunnur með sjó í og ís 

til að kæla niður humarhalanna.  Humarbátarnir komu til hafnar þar sem beið þeirra her 

krakka og unglinga með allt of stóra gúmmívettlinga á höndunum og sumir í klofstígvélunum 



hans pabba síns einnig nokkrum númerum of stórum, sem sko náðu þeim upp í klof og lengra, 

ef hægt var, albúinn að taka til hendinni og skilja humarskott frá humarhaus og láta hausinn í 

úrkast og halann í körfu sem á eftir var skellt í þvottavél sem snérist og sendur úr henni með 

færibandi inn í vinnslusalinn þar sem fúsar kvenhendur biðu verkefnisins og gerðu öllu rétt 

skil og gengu frá í þar til gerðar öskjur sem aðrir tóku við frá þeim og skelltu inn í frystitæki 

og frystu humarhalanna til útflutnings.  

Myndin til hægri er tekin 1963.  Nýbúið 

er að sturta úr pokanum og liggur 

humarinn á dekkinu að sjá í talsverðu 

magni.  Körfur fullar af humri eru 

þarna líka og bíða þess að úr þeim 

verði hvolft niður í lest.  Svolítill 

meðafli liggur á þilfarinu sem lyftir 

upp launum mannskapsins.  Allt telur 

þetta og ósvinna að kasta gæðafiski 

aftur í hafið. 

Eldri maður var verkstjóri yfir humar-

vinnunni á vegum Bæjarútgerðar 

Hafnarfjarðar.  Hann lét hafa eftir sér að án atbeina hafnfirskra krakka og unglinga hefði 

aldrei verið hægt að anna þessu brýna verkefni, humarslitunum, því að nægt vinnuafl væri 

ekki að hafa í bænum fyrir þessa viðbót sem humarveiðarnar voru og krakkarnir og 

unglingarnir björguðu með því að mæta til þessara verka.  Um samninganna kringum 

humarvinnuna og kaupið sem greitt skyldi fyrir verkið sá Verkalíðfélagið Hlíf í Hafnarfriði 

sem náði blessunarlega að draga laun ungmennanna svolítið upp fyrir laun þau sem 

unglingavinnan, Bærinn, greiddi sínum unglingum.   

Hvenær hætt var að slíta humar í landi og vinna þessi flutt yfir til sjómannanna sjálfra á 

bátunum veit höfundur ekki en veit þó að á vertíðina 1965 fer vinna þessi fram um borð í 

bátunum.  Þá hafði geymsluaðferðin breyst og í stað þess að ísa humarinn í stíum komnar 

tunnur, líklega olíutunnur frá olíufélögunum, sem víða voru notaðar.  Rusl hafnfirðinga á 

þessum tíma var allt sett í olíutunnur sem stóðu fyrir framan hvert hafnfirskt hús með þungu 

stáloki ofan á og handfangi á sem menn gripu um og tóku af tunnunni, þyrftu þeir að fara út 

með ruslið sem sumum var treystandi fyrir og öðrum ekki.  Þá var engin pokinn sem ruslið 

var haft í heldur sturtað beint úr ruslafötu heimilisins ofan í gömlu olíutunnuna.  Sérlega 

mikið líf var í flugunum þar í kring – á sólríkum dögum.  Löngu síðar komu plasttunnur.   

Þessi geymsluaðferð humars í tunnum gafst vel og gerði bátunum kleyft að halda humrinum 

ferskum þó túrinn tæki þrjá daga og miðað við að væri.  Hve mörg hafnfirsk 

fiskvinnslufyrirtæki fengust við að slíta humar á meðan sú vinna var gerð í landi veit höfundur 

ekki  fyrir víst.  Frost, gerði út Klettanna, sumir muna eftir Klettunum, nú Hvalur hf, var eytt 

þeirra.  Frost hf og Bæjarútgerðin virðist hafa verið einu fyrirtækin sem sinntu þessu verkefni.  

Annað er alltént ekki að sjá. 

Humarvertíðinni 1963 lauk 15 september.  Rúmlega eitt hundrað bátar stunduðu þessar veiðar 

á landsvísu þá um sumarið með afskaplega góðum árangri.  Mest voru þetta smærri bátar sem 

drógu humartrollin á eftir sér og flestir kringum 25 tonn.  Máski voru humarveiðarnar til að 

byrja með ætlaðar smærri fiskibátum íslendinga frekar en þeim stóru.  Minnir að hafa heyrt 

um það skipulag. 



Hæstu humarbátar á vertíðinni 1963 munu hafa verið með um eitt hundrað og tuttugu tonna 

afla og eitt hundrað tonn af öðrum fiski.  Nokkru fleiri bátar voru á humarveiðum sumarið 

1963 en sumarið 1962 að greinileg fjölgun verður á milli ára.  Með auðvitað auknum 

heildarafla humars að landi.  Segir sig sjálft.   

Til marks um hversu humar atvinnuvegurinn hafi vaxið fiskur um hrygg frá upphafi veiðanna 

er frá því sagt að 670 tonn af fullunnum humri hafi skilað sér gegnum sölukerfi 

Sölumiðstöðvar Hraðfrystihúsanna árið 1963, Sölumiðstöðin var þá enn starfrækt í landinu, 

samanborið við 200 tonn árið á undan.  Reiknað var með að hlutföllin væru svipuð hjá 

frystihúsum SÍS sem hækkar þá heildartöluna uppi í um fjórtán hundruð tonn af fullunnum 

humri sem er þá magnið sem flutt var út frá landinu til útlanda.   

Þegar svona er talað skal þess getið að á þessum tíma voru tveir „risar“ að kannski bítast um 

þennan frystimarkað íslenskra sjávarafurða reynandi að fá sem hagstæðustu verðin fyrir 

vöruna og ná með hærri verðum bita frá samkeppnisaðila sínum og ástæðan fyrir að til urðu 

þessir tveir „risar“ á markaðnum.  Að nokkuð jöfn skipting hafi verið milli þessar útflutnings 

risa frystra fiskafurða má velta upp nokkrum spurningum og þeirri hvort um margtuggna 

helmingaskiptaðferð væri að ræða milli þessara fyrirtækja.  Á þessum tíma lifir hún talsvert 

góðu lífi í umræðunni á Íslandi og gerir sumpart enn í sölum hæstvirts Alþingis íslendinga.  

Vinstri mennirnir sjá um að viðhalda þeirri hugsun.  Pólitíkin er nefnilega ekki alveg dauð úr 

öllum æðum né heldur flokkspólitíkin. 

Krakkaskarinn í humrinum 1963. 

Í júlí 1963 störfuðu eitt 

hundrað hafnfirskir krakkar 

og unglingar við humarslit 

á vegum Bæjarútgerðar 

Hafnarfjarðar og sést hluti 

hópsins á þessari mynd og 

mögulega líka höfundur, sé 

vel gáð.  Hann alltént var 

með í verkinu ásamt 

mörgum félag sinna.  Suma 

í hópnum mann hann eftir 

og öðrum ekki. 

Hér má sjá talsvert líf og 

minnist maður ekki neins 

nema góðs af öllu saman og 

einkum föstudagsins og 

útborgunardagsins og sannreyna með eigin augum hvort kallinn, verkstjórinn, hafi tekið mann 

trúarlegan og gert alla leið er maður skrökvaði því til að vera tíu ára þó maður væri bara níu 

ára og tveir mánuðir enn í tíu ára afmælisdag sinn sem gaf manni túkallinum meira á tímann 

og munaði um.  Þá gat svo farið að maður ætti fyrir einni Kokflösku til og annarri Prins Póló 

kexköku.  En slíkt hnossgæti var ekki alveg ónýtt né daglega neytts.  Ekki er loku fyrir það 

skotið að sjoppan hafi hirt mestanpart launana sem fengust fyrir humarslitin.  Sumir sem 

þarna voru sögðu þó aðra sögu og hana hversu duglegir þeir væru að leggja laun sín inn í 

Sparisjóðinn en kom í ljós við frekari umræðu að væri mest af þrýstingi frá mömmu og pabba.   



Fréttir af hafnfirskri humarvertíð 1963. 

Um tuttugu bátar stunduðu humarveiðar frá Hafnarfirði sumarið 1963 og öfluðu fremur vel og 

sumir ágætlega.  Níu bátar lögðu upp hjá Bæjarútgerðinni og þeir yfirleitt fengið 140 170 tonn 

af humri og öðrum fiski, eins þorski, lúðu, steinbít, karfa og langlúru.  Fá þeir allt að 400 

kílóum að einu tonni í ferð af meðafla. 

Aflaskiptahlutur er það sem gildir til sjós og hefur lengi verið unnið með þeim hætti.  Á 

humarvertíð þessari bera sjómennirnir 6% úr bítum af brúttóverði aflans og er Sæljónið hæst 

allra báta sem við Bæjarútgerðina skipta tengdum humarveiðunum.  Skipstjóri á Sæljóni er 

Gísli Ólafsson og gaf aflverðmæti humarsins og meðafli bátsins hásetum rúmlega eina milljón 

króna í hlut af 160 170 tonna afla sem báturinn hafði komið með að landi 15 ágúst, er 

samantektin var gerð og sagt að en væri um hálfur mánuður eftir af veiðitímabilinu og líkur á 

að einhverjir sæki um framlengingu veiðanna.  Vertíðinni 1963 líkt og fyrr segir lauk 15 

september 1963 að einhverjir bátar hafa þá sótt um áframhald veiða og fengið.   

(Í Lögbirtingablaðinu 14 apríl 1964 birtist auglýsing um að uppboð skuli fara fram á 

vélbátnum Sæljóni GK 103 í eigu Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar og báturinn seldur á opinberu 

uppboði og að uppboðið fari fram um borð í bátnum sjálfum við bryggju í Hafnarfirði 17 apríl 

klukkan 14.00.  Svona auglýsing var ekkert einsdæmi þó fæstir bátanna hafi með þessum 

hætti skipt um eigendur heldur reynt að klóra sig fram úr skuldinni sem olli ætluðu uppboði 

með einhverjum hætti af hálfu útgerðar.  Til er svona auglýsing þar sem flaggskip 

Hafnfirðinga á þessum tíma, togarinn Maí GK 345, skildi boðinn upp ákveðin dag og á 

tilteknum tíma til lúkningar skuldar.  Aldrei varð af sölu Maí með þessum hætti.  Svona fer 

séu skuldir ekki greiddar né um þær samið.)   

Tekið er fram í samantektinni að engar tafir hafi orðið á löndun humarbátanna.  Líklegt er að 

tafirnar væru þá tilkomnar vegna treglegs gangs í húsinu og að bátarnir hafi landað eftir því 

hvernig gengi í vinnslunni og greinilegt að krökkunum hefur verið haldið vel við verkefni það 

sem þau voru ráðin til að sinna sem og öðru starfsfólki hússins.  

Talað er um báta Frost hf og Lýsis og Mjöls sem var starfandi bræðsla í bænum á þessum 

tíma og vart að þar hafi verið mikið um humarslit.  Auðvitað fékk verksmiðjan allan afskurð 

og humarhausa til sín.  Það allt fór í bræðslu.  Um helmingur humarsins var á þessum árum 

fleygt og einungis humarhalinn hirtur þó annað handbragð sé á í dag.  Skilst manni.  Sagt er 

að Fiskaklettur, eign Frosts hf, hafi aflað 161 tonn það sem af væri vertíðinni.  Fleiri bátar eru 

nefndir og er Stefnir einn bátanna og hann sagður vera kominn með 120 tonna afla.  

Flóaklettur 115 tonn, Vonin 50 tonn og Hafbjörg GK 120 tonn hjá Lýsi og Mjöl, en þess 

jafnfram getið að Hafbjörg hafi lagt talssvert af afla sínum upp hjá Bæjarútgerðinni.  Við 

sjáum að gangur bátanna er misjafn.  En hvenær er ekki svo þegar sjór og veiðar eru annars 

vegar? 

Einnig kemur fram að gríðarleg vinna hafi verið kringum humarinn í Hafnarfriði og að börn 

niður í tíu ára aldur verið við þetta (sem ekki er rétt.  Yngri krakkar en 10 ára voru þarna líka) 

og unnið sér inn dágóðan skildinginn hvort sem hann fór í sjoppuna eða lagður inn í 

Sparisjóðinn og þar á rentur til íbúðarkaupa þegar maður væri orðin stór.  Svo varð maður 

stór.  Samt er engin íbúðin í manns eigu við sextíu og fjögurra ára aldurinn.  Þið vitið:  „When 

I‘m Sixty- Four“ og það allt saman.  Svo mikið heillaði sjoppan og varningur hennar þennan 

að verða tíu ára strák að lítt var hugað að sparnaði.  Hugsunin um hann kom síðar.  Löngu 

síðar. 



Samantektin endar á að Morgunblaðið tilkynnir lesendum sínum að síldarbátarnir fyrir norðan 

og austan land séu byrjaðir að stíma suður fyrir og að Auðunn GK, Ársæll Sigurðsson GK og 

Eldborg GK 13 hafi komið suður um helgina (18 eða 19 ágúst 1963) og farið strax til 

síldveiðisvæðanna fyrir sunnan.  

 

Malirnar „Langeyri h,f“ fyrir vestan Sundhöll Hafnarfjarðar.  Þar var alllengi starfrækt 

frystihús sem fjöldi starfsmanna vann í og öll venjubundin framleiðleiðsla sem svona húsum 

er gert að sinna.  17 maí 1979 varð bruni á Langeyri h,f.  18, 45 var tilkynnt um eld í einu 

húsanna.  22.00 um kvöldið hafði tekist að ráða niðurlögum eldsins.  Húsið sem verst fór í 

eldinum var gamalt timburhús og mun hafa verið ónýtt eftir atganginn.  Hvort var starfsemi á 

Langeyri h, f eftir brunna 1979 mann höfundur ekki en telur að svo sé ekki.  Allri starfsemi á 

Mölunum var hætt fyrir áratugum og öll vegsummerki á svæðinu um þessa starfsemi er í dag 

horfin og að mestu gleymt og grafið.   

Látum þessu lokið.   

Trú höfundar er að menn hafi haft gaman að og líka haft af smávegis gagn til fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


