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Útlendir menn helstu atvinnurekendur  
í Hafnarfirði. 

Texti:  KRF, nema þar sem annað er tekið fram. 
Myndir önnur en hún af höfundi eru ekki eign hans. 

Mynd.  Heimdallur 30 september 1930. 

Bæjarfélög íslensk bjuggu við annan kost í 
upphafi tuttugustu aldar en þekkist í dag.  
Þau gengu í gegnum allskonar áföll og 
íslenskt samfélag farið að breytast úr 
einföldu sveitasamfélagi yfir í það sem er í 
dag.  Sé sagan skoðuð má sjá mörg 
skakkaföll sem dundu yfir sem að öllum 
líkindum má rekja beint til reynslu- og 
þekkingarleysis fólks á verkefnum.  Tímann 
sinn tekur að byggja og umskapa samfélag 
frá því að vera tiltölulega einfalt 
sveitasamfélag yfir í flókið, tæknivætt og ört 
vaxandi.  Fleira fólk á einum stað er 
beintengt allskonar þjónustu við íbúa og 
meira en var á meðan fólkið var færra og 
enn ekki svo brýnt að hugleiða neitt 
svoleiðis.  Fólksfjölgun bæja gerir auknar 
kröfur til bæjaryfirvalda um allskonar sem 
fram að þeim tím hafði máski ekki sinn 
forgang en kom eftir að fólkið byrjaði að 
setjast að og ílengjast.  Með öðrum orðum 
að þá breyttist margt með komu fólks úr 

sveit og á möl.  Fyrir þessa staðreynd þrætir engin.  Enda borðleggjandi. 

Vaxandi bæjarfélag býr því svo um hnúta að fólk sem þangað flytur fái eðlilegan grunn til að 
framfleyta sér sjálfu á og sínu fólki á nýjum stað en getur ekki svo vel sé nema hitt sé tilbúið.  
Oft kallar svona lagað á nýja hugsun í ranni bæjaryfirvalda sem standa frami fyrir allskonar 
sem ekki var til staðar áður en kom eftir að fólksfjölgunin varð meiri bærinn að stækka.  Öll 
áætlanagerð breytist og margt nýtt kemur fram sem þarf að skoða og fá góða lausn í.  
Bæjaryfirvöld leggja grunn sem íbúarnir á eftir fá nýtt sér.  Fólksfjölgunin sjálf er aflið sem 
ýtir á.  Allt viðblasandi með stækkandi byggðakjörnum og er sumpart sitt vandamál sem kom 
með vaxtakippnum.  Öll uppgjafahugsun víkur fyrir ískaldri staðreynd, fólksfjölginin sjálfri, 
sem kallar hátt og gerir hvað sem tautar og raular.   



Um aldamótin 1900 er margt svona í gangi og fólk að fara úr sveit og á möl og komu inn í 
frekar frumstæð samfélög með litlum og engum framkvæmdum.  Í þessu ljósi þarf því engin 
maður að vera neitt undrandi þó ýmislegt hafi gengið á í atvinnurekstri sem risu í 
bæjarfélögunum sem hraðbyri stefndu af braut einfalds sveitasamfélags yfir í tæknivæddan 
heim sem íslendingar eru að vakna upp við.   Nú var ekki lengur tími fyrir bláeygan og 
saklausan landann að klóra sér bara í kollinum og nudda endalaust og hugsandi á sér hökuna 
heldur tími fyrir annarskonar raunveruleika sem fólst ekki bara í þéttingu byggðakjarna 
heldur allskonar öðru sem stórlega mundi auka alla framleiðslu með auknum velbúnaði og 
þvíumlíku sem landanum skorti alla reynslu við og þekkingu á en kæmi með verkunum og að 
mestu eftir að þau hæfust.  Og menn standa frami fyrir alvarlegu vali.  Að skutla sér á vit 
ákveðinnar óvissu um uppbyggingu eða draga í land og halda áfram með sitt gamla og 
margreynda sveitasamfélag sem hér hafði verið með litlum fráhvörfum frá landnámi.  Samt 
var ekki hægt að horfa framhjá staðreyndinni að fólk kom úr sveitinni og settist að á mölinni 
og þurfti sína framfærslu þar og sinn eðlilega möguleika til lífsafkomu.  Og spjótin fara að 
beinast í ríkara mæli en áður þekktist að bæjar- og ríkisvaldi.   

Nú var ekki lengur um það eitt að ræða að einu skipin sem hingað kæmu væru haust- og 
vorskip heldur blasti við annar verukeiki sem um leið var sín áskorun til fólksins um að takast 
á við þetta nýja.  Þetta vildu margir og biðu spenntir eftir en gekk misvel að höndla þegar það 
svo kom án þess þó strangt til tekið að hafa neitt val um neitt annað.  Sumt sem gerist verður 
ekki stöðvað og ekki um neitt annað að ræða fyrir fólk en að skutla sér á ölduna og láta 
berast með henni.  

Um aldamótin 1900 er tækniöldin búin að banka uppá á Íslandi og segja "Hér er ég komin.  Er 
einhver heima?" og eftir það ekki aftur snúið og ljóst að fallega sveitasamfélaginu yrði ýtt til 
hliðar og missti sitt fyrra vægi hjá þessari þjóð.  Telja má að sumum hafi lítt litist á blikuna og 
haft orð um:  " Að nú væri allt að fara til .... "  Já.   

Upp úr þessu gerist margt í þessu sumpart staðnaða landi með talsverðum hraða og birtist 
meðal annars í allskonar gagnlegum framkvæmdum, ekki vantaði það, en þekkingin ekki vel 
með í ferðinni og sumt því þvælst fyrir hvernig ætti að meðhöndla.  Hraðinn bankaði á dyr 
þessarar rólyndis þjóðar og sveitasamfélags sem tíman sinn tók að höndla rétt og gerðist 
gegnum ítrekuð mistök sem gerðust og fólk lærði af, sem er blessunin til framtíðar litið sem 
fólk á eftir byggir margt á.  Engin ný saga sögð hér.   

Á þessum tíma skorti fólki eðlilega reynslu af svo mörgu sem okkur í dag þykir sjálfsagt og 
eðlilegt og leikur í höndum vorum en var fyrir marga á þessum tíma óskiljanleg Hebreska sem 
menn þurftu að stafa sig í gegnum til að skilja.  Og hve oft renndu menn ekki til að byrja með 
blint í sjóinn með verk og tendraðir og nærðir af hugsjóninni og draumnum stóra um 
árangur?  Gjaldþrotin og þrotabúin segja okkur allmikla sögu tengd reynsluleysi fólks sem 
vatt sér í, gerði mistök en hélt samt áfram.  Gjaldþrot voru alls ekki óalgeng á fyrri hluta 
tuttugustu aldar, og eru svo sem enn viðloðandi þessa þjóð en samt til komin með öðrum 
hætti nú en þá og oftar tengd óheiðarleika og slíkum ólukku þáttum.  Sem er dálítið annar 
handleggur.  

Að komast inn með alla nýja hugsun tekur sinn tíma að tileinka sér og líka festa í sessi.  Og 
hún kom og getum við þakkað hana elju og úthaldi margra þessara manna sem færðu 
kynslóðunum dýrmæta reynslu og lærdóm af því sem þeir í vanþekkingu sinni reyndu og 



hnutu um, urðu gjaldþrota af en við tókum upp, betrumbættum og komum í gott lag.  Allt 
fyrir þær sakir að uppi voru menn og konur sem vildu bæta samfélagið og kjör og hag fólksins 
og gerðu með því að hleypa í axlirnar og hefjast handa þó sumt hafi endað öðruvísi en af stað 
var farið með og gerði af ónógri þekkingu á eðli verksins.  Mörg þekking sem sjálfsögð þykir 
og eðlileg á vorum tíma var ekki til staðar um aldamótin 1900 nema brotabrot og minna en 
það en byrjar með brölti þessa hugrakka fólks sem bretti upp ermar og hófst handa og er 
byrjun allrar framþróunar sem orðið hefur í íslensku samfélagi.  

Myndin til hægri er tekin um 1900 á stað sem 
höfundi er ekki kunnugt hvar sé.  Öruggt má 
þó telja að fólkið sem sést á þessari ágætu 
ljósmynd lifi aðrar aðstæður í vegamálum en 
við gerum í dag og líklegt að hafi að mesti leiti 
verið gamla troðna slóðin sem forfeðurnir 
örkuðu eftir á sínum tveim jafnfljótu fótum. 

Vaxandi byggð krafði eins og hér 
kemur fram menn um 
annarskonar þankagang en áður 
var.  Frárennslismál voru eitt af 
þessu sem líklegt er að ekki hafi 
svo mikið verið rætt um aldamótin 
1900 en menn þá standa æ oftar 
andspænis og farnir að sjá vandan 
yrði ekkert að gert.  Allir vita um þetta í dag en þeir tímar voru að ekki var víst að menn sæju 
mikilvægi slíkra mála.  Áður fargaði hver íbúi fyrir sig sjálfur því sem frá heimilismönnum kom 
og gerði eins og hann best kunni og gróf sér holu og hvolfdi gumsinu þar ofaní og mokað yfir 
eða labbaði með niður í fjöru og fleygði innihaldinu í sjóinn, eða verkið gert með öðrum 
hætti.  Þetta gat svo sem gengið í fámennri byggð og en ekki eftir að um þrengdist með 
fólksfjölguninni sem komin var og víst um að yxi.  Það öndvert krafði bæjaryfirvöld um 
endurskoðaða hugsun hjá sér standandi beint frami fyrir nýjum veruleika.   

Um aldamótin 1900 er margt farið af stað í landinu sem ekki yrði stöðvað sem mundi rjúfa 
aldagamla kyrrstöðu sem ríkt hafði aldirnar á undan og segja gamla kyrrláta og yndislega 
sveitasamfélaginu stríð á hendur.   

Að dæmi sé tekið þá voru lengst af sögunnar engir lagðir vegir til og þeir sem voru slóðir 
troðnar niður af fótum manna og skepna og jörðin merkti með þessum hætti og vörður 
reistar til að auðvelda mönnum að rata leiðar sinnar.  1900 eru þó komnir lagðir vegir í 
þéttum byggðum en samt margir staðir enn sem bjuggu við annan kost í sínum vegamálum. 

Að ýmsir erfiðleikar hafi mætt atvinnurekrekstrinum á þessu tímabili stafar af 
brautryðjendastarfi og reynsluleysi frumherja.  Margt sem við gerum nú og ferst vel úr hendi 
má rekja til reynslu og áræðis þessa fólki sem vatt sér í og tók á hlutum, féll með sumu og 
reis upp til þess eins að halda áfram með aukna þekkingu í farteskinu.  Af þessu njótum við 
enn góðs að mörgu leiti.  Engin kemur fullskapaður fram og með alla þekkingu hjá sér. 

Nóg um það. 



Hellyersbræður og starfsemi þeirra. 

Hafnarfjarðarhöfn á miðju 
Hellyerstímabilinu, 1925.  Hér 
sést að hafin er stækkun 
gömlu bryggjunnar.  Til hægri 
er Hellyers-togarinn James 
Long. 

Það var veturinn 1922 
1923 sem mikið 
atvinnuleysi kom yfir 
Hafnarfjörð.  
Atvinnuleysi í bænum 
var engin ný tíðindi.  
Það hafði gerst áður í 
sögunni en keyrði að 
þessu sinni um 

þverbak og að því er séð varð engin hreyfing á neinu og allt kannski orðið merkt uppgjöfinni í 
þeim sem hugsanlega gátu gert eitthvað til að breyta stöðunni.  Alltaf er vonin fer er ekki von 
á neinu góðu.  Hún þarf að viðhaldast hvort sem er hjá einstaklingum og eða heilu 
bæjarfélögunum. 

Ásætaða vonleysisins var að hið stóra útgerðarfyrirtæki sem þá var í bænum Bookless Bros 
Ltd. frá Aberdeen hafði orðið gjaldþrota 1922 og bjó fall félagsins til þetta grafalvarlega 
ástand sem að endingu hreyfði svo við fólki að hvatt var til fundar sem fram fór á 
haustmánuðum 1923.  Þegar hér er komið voru margir farnir að óttast að fólk flytti úr 
Hafnarfirði og að fasteignir yrðu óseljanlegar.  Ráðherrar ríkistjórnarinnar voru boðaðir á 
fund þennan og mættu báðir, sem segir okkur að aðeins tveir ráðherrar hafi skipað 
ríkistjórnina í landinu á þessum tíma.  Þess ber að geta að árið 1923 er landið enn undir 
stjórn Dana sem skírir fáa ráðherra af íslensku bergi brotnir.  En þeir sem komu heita 
Klemenz Jónsson ráðherra fjármála og atvinnumála og Sigurður Eggerz forsætisráðherra.  Á 
fundinum var skorað á þá að gefa undaþágu frá því ákvæði fiskveiðilaganna sem bannaði 
útlendingum að leggja afla sínum upp hér á landi, en ráðherrarnir töldu að hægt væri að 
komast framhjá þessu tækju íslendingar sjálfir á leigu erlend fiskiskip.  Sjáið hér hvað 
reynslan hefur mikið að segja í þessu sem landinn augljóslega hafði ekki en hægt að sækja til 
útlendinga, með allri virðingu.  Ráðherrar þessir hafa að öllum líkindum ekki treyst hvorki sér 
sjálfum né fólkinu sem þarna var statt til verkefnisins og kemur fram í ábendingum ráðherra 
sem benda á að með því að leigja erlend skip megi gera ýmislegt í stað þess að stinga upp á 
og hvetja fundarmenn til að eiga sjálfir frumkvæðið um kaup á eigin skipi og skipum til 
rekstursins og bara byrja.  Þetta er ekki gert sem og segir ýmislegt um það hvaða augum 
landinn lítur sig sjálfan að bragðið er betra af erlenda aflinu.  Fullvissa um getu einnar þjóðar 
er magnað fyrirbæri sem oft hefst með einstaklingsframtakinu.  Trúð því. 

Þessi fundur brýtur samt visst blað í hafnfirskri sögu og varð til þess að bæjaryfirvöld sendu 
ríkisstjórninni bréf þar sem hún skorar á hana að leyfa útlendingum að leggja upp afla sinn og 
verka afla skipa sinna í Firðinum.  Ríkisstjórnin gaf leyfi sitt og málin þróuðust á þann veg að 
stórfyrirtæki eitt í Hull á Englandi, Hellyer Bros. Ltd. kom sér fyrir með sex veglega 
botnvorpunga á vertíðinni í byrjun árs 1924.  Tveir bræður áttu fyrirtækið og veittu því 



forstöðu og hétu þeir Owen og Orlando Hellyer.  En vegna fiskveiðilaganna tók Geir Zoega 
togara félagsins á leigu að nafninu til og varð umboðsmaður firmans og gerði samninga fyrir 
þess hönd.  Samdi Geir Zoega við hafnfirska feðga um að taka að sér verktöku hjá þessu 
Enska útgerðarfélagi og sjá um afgreiðslu togaranna er þeir kæmu að landi, sem talið var 
allmikið verk í framkvæmd og við erfiðar aðstæður. 

Uppskipun í Hafnarfirði á 
þriðja áratugnum.  Krani 
þessi stóð lengi á bryggjunni 
eftir að notkun hans var 
hætt.  Hvar gripurinn er í dag 
er ekki gott að segja en 
gaman væri hafi mönnum 
borið gæfa til að varðveita 
þennan merkilega krana á 
safni.  

Togararnir Ensku 
komu til Hafnarfjarðar 
með lestar sínar fullar 
af kolum og öðrum 
varningi til 
útgerðarinnar og var 
magnið sem skipin 
fluttu meira en áður hafði verið í Hafnarfjarðarhöfn.  Þeir sem tóku verkefnið að sér að sinna 
uppskipun og útskipun sögðu frá því síðar að téður verksamningur við Enska félagið hafi 
verið gerður í of miklu fljótræði og verið sá allra verstu sem þeir gerður á sinni tíð við 
nokkurn verksala og stóðu manngreyin að vetrarvertíð lokinni eftir svo gott sem kauplausir. 

Um ýmislegt var hugsað og var eitt það að þrátt fyrir að ákveðið hafi verið að gera skipin út 
frá Hafnarfriði óttuðust menn samt um tíma að hafnfirðingar yrðu sniðgengnir þegar kæmi 
að vinnu við skipin sjálf í höfn og að verkið félli í hlut reykvíkískra verktaka.  Hafnfirðingar 
sjálfir vildu hafa þessa vinnu hjá sér, eins og líka eðlilegt má telja og var hugsunin er 
verktakarnir á sínum tíma gerðu samninginn við ágætan Geir Zoega.  Reykvíkingarnir voru 
taldir ásæknir um öll svona verk og vildu hafa þau öll sín megin.  Hér má sjá ríg milli staðanna 
sem var nokkuð algengur um tíma.  Þessi ótti hafnfirsku verktakanna var ástæða þess að Geir 
gat pínt samningin við ágæta feðga svona niður úr öllu valdi. 

Og verkefnið fer af stað undir stjórn Ensku bræðranna og togararnir koma að landi með afla í 
lestunum sem unninn var í Hafnfirskum verkunarhúsum.  Atvinnulífið í bænum tók og 
allmikinn fjörkipp.  Togarar þessir þóttu allir myndarskip og fyrsta flokks að öllum búnaði á 
þeirra tíðar mælikvarða.  Togarar Hellyers- bræðra voru: Ceresio, Lord Fischer, Earl Haig, 
Genaral Birdwood, Viskon Allanby og Kings Grey.  Skipstjórar og vélamenn allir Enskir en 
hásetar margir frá Hafnarfirði.  Vegna þess hversu illa Ensku skipstjórarnir þekktu til miðanna 
sem skipin veiddu á voru þeir af þeim sökum taldir litlir fiskimenn og var næsti leikur í 
stöðunni að ráða íslenska skipstjóra.  Raunverulega skiphöfn um borð í togurunum var því 
íslensk.  Frá þessu var þó ein undantekning.  Á togaranum Ceresio var fyrir íslenskur skipstjóri 
frá Hull, Jón Ólafsson að nafni, mikill aflamaður og dugnaðarkall. 



Í júní 1924 tókust samningar milli Landsbanka Íslands og Owens Hellyers um að útgerð hans 
keypti útgerðarstöðina Svenborg sem þegar hér er komið gekk kaupum og sölum í bænum 
og hafði margoft skipt um eigendur.  Maðurinn sem reisti á sínum tíma Svenborg var 
kaupmaður frá Norðfirði, Sveinn Sigfússon árið 1903.  Stöðin var eftir þetta nefnd upp á 
Dönsku og nefnd Svenborg í höfðið á honum, og þótti víst fínt.  Skömmu síðar komst stöðin í 
eigu Ágústs Flygering sem rak þar timburverslun, en seldi eftir stutta stund norskum manni 
að nafni H.W. Friis, sem gerði út nokkra línubáta frá Hafnarfirði.  H.W.Friis varð að nokkrum 
árum liðnum gjaldþrota og keypti þá Einar Þorgilsson stöðina 1909, og seldi hana Bookles 
Bros í Aberdeen með nokkrum hagnaði er þeir komu með sín skip og hófu að reka þau á 
hafnfirsku landi.  Að kaupa og selja eignir er sem sjá má engin nýlunda.  Eftir að Svenborg 
komst í eigu þeirra Booklessbræðra- fyrirrennara Hellyers - hefst áhrifamikið tímabil í 
atvinnusögu hafnfirðinga.  Félag þetta hafði verkamenn hjá sér í vinnu svo hundruðum skipti 
þegar mest var.  Booklees Bros átti fjóra togara og ásamt því að höndla með afla skipa sinna 
að þá keypti félagið mikið magn fiskjar af íslendingum sem einkum hafði verið veiddur á 
Faxaflóasvæðinu milli Suðurnesja og Akraness.  Fiskverðið var greitt í peningum og var 
félagið fyrst til að afgreiða málið með þeim hætti og áttu fyrir vikið almennum vinsældum að 
fagna.  En því miður að þá endar allt gaman og gerði það líka í tilfelli þessarar ágætu Ensku 
útgerðar 12 árum eftir að hún hóf starfsemi með öllum sínum gríðarlegu umsvifum.  Árið er 
1922.   

Með kaupum Hellyers á Svendborg hefst fiskverkun á ný í Hafnarfriði.  Greinilegt er að 
Svenborg byggingin hefur talsvert verið í umræði hafnfirðinga þó fáir í dag viti hvar hús þetta 
var nákvæmlega staðsett í bænum. 

Um aldarfjórðungi fyrir 
Hellyerstímabilið leit 
Hafnarfjörður þannig út. 
Bátar eru dregnir upp í 
fjöruna, en tvær frumstæðar 
bryggjur hafa verið gerðar. 
Strandgatan, sem nú er orðin 
á bak við hinn nýja Miðbæ, er 
nokkurn veginn á miðri 
þessari mynd. 

Á fyrstu vertíð 
Hellyers- togaranna 
var tíðin einmuna góð 
og komu skipin oftast 
inn til löndunar seinni 
part dags um klukkan 
16 til 18 og lauk 

löndun undir morgun næsta dag.  Sagt er að mennirnir sem að unnu hafi upplifað margar 
blíðviðrisnæturnar á þessum tíma þarna í Hafnarfirði og að sólaruppkoman hafi heillað menn 
og að heillandi hafi verið að líta upp úr öllu stritinu við löndunina og njóta þess að sjá sólina 
gægjast upp fyrir yfirborðið og baða allt birtu sinni þó margir mannanna væru slæptir og 
þreyttir af erfiðinu sem mætti þeim þarna í lestinni en samt glaðir af tekjunum sem allt þetta 
gaf af sér og áfram tilbúnir að mæta aftur til fyrri starfa undireins og kallið kæmi. 



Þegar salti var ekið um borð í togaranna var því ekið fram á bryggjuna í járnbrautarvögnum 
eða bílum.  Tveir menn höfðu þann starfa að taka saltpokanna af vögnunum og kasta þeim 
upp í saltrennu ef hátt var í sjóinn eða hvolfa úr pokunum væri lágsjávað og láta rennuna 
sjálfa sjá um að skila saltinu ofan í lestarnar.  Við neðri enda rennunnar stóð einn maður, 
sem sá um að saltið færi ekki til spillis og rynni þangað sem staður þess var í lestinni.  
Stundum brugðu mennirnir tveir á bryggjunni á leik og dældu pokum á þennan eina sem ekki 
hafði undan og leit að lokum ásakandi augum á félaga sína og hóf á eftir að kvarta undan 
álaginu og biðja þá náðarsamlega um að hægja ögn á sér sem og hinir urðu við eftir að hafa 
skemmt sér svolítið á kostnað hins sem rembdist eins og hann gat við að hafa undan.  Allt 
þekkt í veruleika starfanna hvar sem er og kemur upp inn á milli og gert í stríðni sem sumir 
hafa svo gaman af að gera við aðra en þola yfirleitt illa sjálfir. 

Unnið í saltfiski á svonefndum Edinborgarreit. 

Sjaldan voru skipin lengi í höfn vegna 
þess að afgreiðslan hindraði þeim för.  
Samt kom fyrir að afgreiðslan skorti 
sárlega fleiri hendur til að sinna 
uppskipuninni sem og að afgreiða 
skipin.  Skortur vinnuafls lengdi 
auðvitað tíma togaranna í höfn sem 
sjálfsagt mannskapurinn um borð 
kveinkað sér ekkert undan en 
mögulega útgerðin.  Eitt sinn kom Earl 
Haig austan af Selvogbanka með 80 
tunnur lifrar innanborðs og samsvarði 
80 tonnum af fiski.  Eftir að búið var að 
koma lifur og fiski upp fóru menn í að 
afgreiða skipið með kol og salt og tók 
það 70 - 80 tonn af kolum með sér út 
ásamt 25 tonn af salti sem mennirnir 
sem sáu um löndunina afgreiddu að 
öllu leit á 4 klukkutímum.  Hér má sjá 
mikinn hamagang og hvergi gefið eftir.  
Einu sinni kom togarinn Imperialist 
austan af hvalbak með 150 til 200 tonn 
af labrador fiski sem var mjög smár fiskur og sagt að skipverjar hafi skeggrætt um það sín á 
milli að svo smár fiskur sem þeir flyttu í land í þessum tiltekna túr vefðist eitthvað fyrir þessu 
þarna löndunargengi.  Og áttu þá auðvitað við að inniveran yrði líklega örlítið lengri í þetta 
skipti en oft áður.  Á þessum árum er togurum ekki gert að stoppa tiltekinn tíma í höfn að 
loknum hverjum túr.  Það allt gerðist löngu síðar. 

Öðruvísi fór en mannagreyin væntu því það tók löndunargengið ekki nema sjö klukkustundir 
að afgreiða skipið til fulls og gat það því þeirra vegna látið úr höfn hvenær sem var eftir það.  
Margir voru undrandi yfir þessum miklu afköstum löndunargengisins þarna í Hafnarfirði, en 
sýndi bara að úr úrvalsmönnum var að velja.  Einnig kemur mórallinn vel fram í svona 
umsögn og þeir einir gjaldgengir taldir sem fúsir voru til að hamast eins og óðir og drógu 
ekkert af sér í neinu verki sem þeir voru í.  Þetta var oft fólkið sem menn hömpuðu og bentu 



á og vildu að starfaði hjá sér.  Og auðvitað er ekkert rangt við að vilja heldur vera með 
dugnaðarforka sér við hlið í verkum en hina hangandi hönd sem endalaust er "aðeins að 
skreppa."  En hve mörg bök manna skildu hafa bilað vegna átakanna og burðarins samanvið 
allskonar aðra krankleika sem beint má rekja til erfiðisvinnunnar sem menn unnu við oft 
alfeitar aðstæður?  Um það atriði er ekki svo mikið talað bara dugnaðinn og afköstin sem 
menn skiluðu af sér í andartakinu.  Á þessu sviði hefur margt áunnist og meira tillit tekið til 
þess að maðurinn er ekki vél sem hægt sé að gangsetja og nota á meðan lappirnar ekki gefa 
sig.  Og hver hugsaði svo sem um bilað bak þegar hraðinn á öllu var allt heila málið og allt tal 
um verki hér og þar í skrokknum skírt merki tært "kerlingarvæl?"  Áhugavert að sjá mórallinn 
(tíðarandann) frá hinum og þessum tíma. 

Um sumarið stunduðu allir Hellyertogararnir fiskveiðar yfir sumarið en fóru er hausta tók 
vestur á Halamið sem þá urðu fyrst kunn sem fengsæl fiskimið.  Halamið eru enn notuð og 
koma íslenskir togara oft þar við hvernig sem aflabrögðin eru þar í dag.  Hafa þessi mið gefið í 
gegnum tíðina gríðarlegan afla af sér og hreint ótrúleg verðmæti íslenskri útgerð og 
sjómönnum og þjóð allri.  En togararnir sem höfðu aðstöðu í Hafnarfirði á þessum árum 
undir stjórn Ensku bræðranna byrjuðu að veiða á þessum fengsælu miðum Halanum og voru 
fljót að fylla sig og allt lék í lyndi hjá ágætum Hellyersbræðrum.   

Hafnarfjörður í lok 
Hellyerstímabilsins, horft til suðurs.  
Fyrir miðju er íveruhús 
Booklesbræðra og síðar Hellyers, 
ætíð nefnt Búngalóið. Yfir þak þess 
sér á efri hæð starfsmannahúss 
Hellyers.  Fiskþurrkunarhús 
Svendborgar er til hægri við 
Búngalóið.  Í forgrunni er vegur með 
járnbrautarteinum sem lá samfellt 
frá Svendborg til fiskreitanna uppi á 
hrauninu.  Ljósm.Byggðasafn 
Hafnarfjarðar.  

Brautarteinarnir sem hér koma fram 
mann höfundur vel eftir frá sínum 
æskuárum í Hafnarfriði.  Þeir voru 
vel sýnilegir á uppfyllingunni sem var 
þarna við hlið Herjólfsgötu og lá yfir 
gjótuna sem þar var og flæddi á 
flóði.  Teinar þessir teygðu sig allt til fiskhjallanna og hússins sem Bæjarútgerðin var með lageraðstöðu í fyrir togaranna sem 
hún gerði út.  Allt þetta er nú horfið.  

Löndunin upp úr togurunum fór fram með þeim hætti að stíumenn svokallaðir höfðu hver og 
einn sinn aðstoðarmann (steismann) sem stíumaður kastaði fiski til og hann áfram upp á 
pallinn sem lúgumaður stóð á.  Reglan var að stíumaður hefði sama steismann með sér væri 
þess nokkur kostur og gerðu til hans kröfur um dugnað.  Í lúgurnar völdust duglegustu 
mennirnir.  Og með þessum hætti var löndun upp úr togurunum gerð að menn fleygðu 
fiskinum upp úr lest og á milli allra þessara palla sem komið var upp á leiðinni og loks á 
bryggjuna þar sem menn voru og settu aflann á handvagna eða á vörubílspalla.  Hér sjáum 
við vel byltinguna sem kraninn hefur verið fyrir alla löndunarvinnu í Hafnarfirði.   

Eftir nýárið 1925 var mikill hugur í Hellyersbræðrum að láta ekki henda sig þau mistök að 
eiga ekki nægar kol- og saltbirgðir í byrjun vetrarvertíðar.  Í janúar sama ár var von á stóru 



kolaskipi til þeirra í Hafnarfirði og með því skipi allskonar útgerðar- og matvörur.  Skipið 
komst aldrei til hafnar í Hafnarfirði, það strandaði austur á Söndum.  Um svipað leiti 
strandaði einn togari félagsins og er það Vicekent Allbany, sem var á leið til landsins frá 
Englandi, og rak nú hvert óhappið annað.  Þriðja og hörmulegasta óhappið var þegar 
Fieldmarchal Robertson fórst með allri áhöfn á Halamiðum í febrúarmánuði, í sama 
mannskaðaveðri og togarinn Leifur Heppni fórst í.  Þessi áföll, sérstakleg hið síðarnefnda, 
slógu óhug á Hellyersbræður og kraft dró úr útgerð þeirra við þessi gríðarlegu áföll.  Hér er 
vitnað í margfrægt "Halaveður" sem gekk yfir miðin og landið og olli miklu tjóni sem margir 
íslenskir togarar lentu í kröppum sjódansi í og sumir höfðu það ekki af og sukku.  

Til er frásögn um téð Halaveður frá manni sem var í landi og lenti á sinn hátt í þessu mikla 
veðri sem kom að því er virðist skyndilega og öllum að óvörum.  Er hann var staddur gegnt 
Samkomuhúsi Garðhreppinga, skammt frá kirkjunni sem þar er, rýkur hann upp í ofsa 
norðanveður með hörkufrosti.  Segir svo frá að maðurinn hafi varla getið setið á hesti sínum 
vegna ofsans og minnist hann ekki þess að hafa áður lent í neinu líku.  Er hér er komið 
langaði manngreyinu eðlilega til að snúa við og hætta við förina, en fannst sjálfum 
lítilmannlegt, fullfrískum karlmanni ríðandi á góðhesti að breyta með þeim hætti.  Lét hann 
því slag standa og reið alla leið mitt í storminum og frosthörkunni sem mætti honum svo 
skyndilega og kláraði verkefnið og ástæðu ferðalagsins.  Þegar heim kom lá togarinn Kings 
Grey við bryggju í Hafnarfirði og sleit hvern landfestingarendann eftir annan vegna þess hve 
öflug kvikan var sem lá inn í höfnina og eldri hafnfirðingar muna eflaust eftir í stífri vestanátt 
en að þessu sinni stafaði af norðanátt sem alla jafn hefur ekki mikil áhrif inn í höfninni sjálfri í 
Hafnarfriði en gerði í þetta skipti.  Var enda veðurhæðin gríðarleg og í minnum höfð og lifir 
með þjóðinni. 

Hafnarfjörður á síðari hluta þriðja 
áratugarins - á Hellyerstímabilinu. 
Austurgatan er lengst til vinstri og síðan 
Gunnarssund.  Húsin þar sem Fjörukráin 
er nú standa nánast alveg við fjöruna og 
ekki er búið að gera uppfyllinguna 
framan við Strandgötuna. 

Á þessum tíma var skipstjóri á 
Kings Grey Jón Eiríksson frá 
Sjónarhóli sem var snarmenni 
hið mesta og úrræðagóður á 
sjó og fljótur að rífa togarann 
út úr króknum á bryggjunni 
þegar hann fór að slíta allt 
sem ægt var að binda hann 

með.  Halaverðið gekk yfir og með því tjóni sem það skildi eftir og þjóðin enn í dag mann og 
þekkir.  En lífið hélt áfram. 

Á vertíðinni 1925 barst óhemju mikið af fiski á land í Hafnarfirði.  Annasamt var víða í bænum 
og líka í lönduninni og fiskverkuninni.  Í stað kolaskipsins sem strandaði leið ekki langur tími 
uns annað skip lagðist að bryggju með samskonar farm og hinu skipinu var ætlað að koma 
með en gat ekki vegna áðurgreinds óhapps.  Óhægt var um vik að losa skipið vegna mikils 
vinnu við löndun togara og flutningaskipa sem fóru um höfnina og vildu sína þjónustu og 



hana refjalausa.  Samningar landmanna við Hellyers var samningur um ákvæðisvinnu.  Hann 
tók til allra vinnu við togaranna og flutningaskipin að því undanteknu að losa úr þeim kolin.  
Þau urðu því að bíða væri mikið um að vera við höfnina tengt hinu.  Togarinn sem fyrstur 
kom frá Englandi í byrjun vertíðarinnar 1925, var Imperalist.  Hann var þá nýr og stærstur 
allra þessara Ensku togara á vegum Hellyers- útgerðarinnar og kom að landi með allar sínar 
lestar fullar upp í lúgur af kolum.  Eftir bras og allskonar vesen vegna þá samningsins um 
forgangsröðina og hversu mikið var um að vera við höfnina akkúrat þá tókst samt að koma 
öllum kolunum í skipinu í land þó afgreiðsla þeirra væri látin bíða og hitt að ganga fyrir.  
Skipstjóri á Imperalist var landskunnur aflamaður, Tryggvi Ófeigsson sem síðar gerði út 
nýsköpunartogaranna Neptúnus og Úranus frá, allavega um tíma, Reykjavík.   

Skoðum úrdrátt úr Lesbók Morgunblaðsins 4 mars 1995:  " Skrifstjóri Hellyersbræðra, og sá 
sem sá um allar fjárgreiðslur fyrir þá, hét Allan, ævinlega nefndur Mr. Allan.  Næst, er ég kom 
með reikninga til hans, fékk ég þá alla greidda orðalaust, nema reikninginn fyrir að losa kolin 
úr Imperialist, hann fékk ég ekki greiddan.  Segir Mr. Allan við mig að reikningurinn sé 
óheyrilega hár og hann geti ekki greitt hann og byrjar nú heldur betur að þusa. 
„Það er svo sem auðséð," segir hann, „að þið ætlið að nota ykkur það að ekki er til neinn 
samningstaxti fyrir verkið eins og í fyrra þegar þið sömduð við íslendinginn Zoéga.  Nú finnst 
ykkur auðvitað tækifæri til að taka munninn nógu fullan.  Svona eruð þið allir, íslendingar.  
Það er ekki ofsögum af því sagt." - Eitthvað farið að síga í menn er hér er komið sögu. 

Gaflarar á góðri stund.  Við 
hellinn sem Hellisgerði er 
kennt við eru þeir á hestum 
sínum, Jón Einarsson 
verkstjóri (t.v.) og höfundur 
endurminninganna sem hér 
er byggt á, Gísli 
Sigurgeirsson. 

Lendingin í málinu var 
að árdegis næsta dag 
var reikningurinn fyrir 
kolavinnuna í 
Imperialist að fullu 
greiddur og gert án 
frekari orða af hálfu 
ágæts gjaldkera 
Hellyers- 
útgerðarinnar og var 
eftir þetta aldrei orði 
minnst á reikninga sem frá verktökunum kom sem skuldbundu sig til að sjá um löndun- og 
lestun skipa tengdum útgerð Hellyers- bræðra í Hafnarfirði. 

Á útmánuðum 1925 fór Owen Hellyers til Englands en í stað hans kom bróðir hans Orlando.  
Þeir höfðu látið byggja fyrir sig ágætis í búðarhús sem nú er Vesturgata 32 og er samkvæmt 
vitund höfundar safn í dag.  Hús þetta var í daglegu tali bæjarbúa kallað Bungalow.  Hús 
þetta eignaðist síðar Ásgeir Júlíusson teiknari og kona hans Guðrún Guðmundsdóttir.  Einnig 
létu Hellyers- bræður byggja stóran skála norðan við Svendborgina sem í var geymdur lager 



fyrir skipin og enskir starfsmenn á þeirra vegum bjuggu í.  Húsið Krosseyrarvegur 7 létu þeir 
og byggja sem í bjó einn af forstjórum þeirra, Tracy að nafni, en hann var hér ekki lengi og 
hvarf aftur héðan að einu eða tveim árum liðnum. 

Hellyers- útgerðin gerði út 60 togara þó aðeins sex af þeim væru hér.  30 af þessum 60 
togurum voru smærri skip en líklega þau sem hér voru í flokki stærri skipanna.  Ljóst er að 
Hellyers- bræður hafi verið með talsverð umsvif á þessum tíma kringum sína útgerð þó ekki 
hafi hún endað vel og orðið til þess í grunnin að stofnað var félag á vegum bæjarsjóðs sem 
fékk nafnið Bæjarútgerð Hafnarfjarðar.  En þeir komu með reynslu inn í þetta land sem 
gagnast um margt enn í dag. 

Lífið í Hafnarfirði var tilbreytingarlítið á fyrsta fjórðungi tuttugustu aldar, myndi mönnum 
alltént finnast nú hyrfu þeir þetta spölkorn aftur í tímann.  Þá snérist allt líf fólksins í bænum 
um fisk, gang fiskveiða, afla skipa og báta, togara, söluhorfur þeirra á erlendum mörkuðum, 
fiskverkunina og annað þessu tengt:  " Vantar þig í soðið "- sögðu sjómennirnir við gangandi 
fólk sem spígsporaði á bryggjunni og kíkti á milli niður í bátinn sem verið var að landa úr þar 
sem það stóð á bryggjunni eins og algegnt var að bæjarbúar gerðu á þessum tíma.  Bryggjan 
var staðurinn sem hafði líf á kvöldin á tíma landanna vertíðarbátanna sem fólk sóttist oft eftir 
að vera innanum.  Og karlinn upp á vörubílspallinum teygði sig niður og tók upp ýsu eða 
þorsk sem hann á eftir rétti að fólkinu og bauð í soðið án greiðslu sem fólkið þáði eða ekki.  
Samhjálpin var bæjarbúum í blóð borin en er allt aflagt og sumum finnst frumstætt og vekur 
sumum furðu að hafi eitt sinn verið hið venjulega í bænum. 

Á sínum tíma þótti það ekki lítil tilbreyting er Booklesbræður (voru á undan Hellyers-
bræðrum í Hafnarfriði) tóku upp þann sið að bjóða fólki sínu í skemmtiferð.  Þessar ferðir 
Booklesbræðra þætti líklega ekki neitt sérstakt í dag.  Þær fólust í því að boðið var upp á 
veitingar eins og hver vildi suður við Grísanes eða á Hamranesflötum og fóru flestir þangað 
fótgangandi af því að fæstir státuðu af reiðskjóta og bílaeign auðvitað lítil og engin.  Ýmislegt 
var gert annað en að eta sig pakksaddan.  Að áti loknu fóru fram íþróttakeppnir og mönnum 
skipt í flokka eftir aldri og að lokinni keppni fengu allir þátttakaendur sín verðlaun. 

Myndin er tekin árið 1924 
þegar Hellyersbræður höfðu 
hafið starfsemi sína í 
Hafnarfirði.  Þá var efnt til 
hópferðar fyrir starfsfólkið 
austur á Þingvelli og hér sést 
bílalestin leggja af stað.  
Sumt eru boddybílar, en yfir 
aðra hafa verið byggð mjög 
sérkennileg hús. 

Svo var það eitt árið á 
meðan Hallyers-
bræður enn störfuðu 
hér, að þeir fetuðu í 
fótspor hinna og buðu 
fólki sínu í 

skemmtiferð til Þingvalla.  Var verktökum og öðru starfsfólki boðið, en þátttaka ekki mikil 
miðað við allan fjöldann sem hjá félaginu starfaði.  Þeir hinsvegar sem fóru voru allir 



himinlifandi yfir ferðinni og ánægðir yfir farkostunum sem flutti þá til Þingvalla sem var heill 
bílafloti.  (Sjá mynd)  Ekki hefur það heldur verið neitt daglegt brauð á þessum tíma að menn 
gerðu sér ferð til Þingvalla þó slíkt þyki ekkert tiltökumál í dag.   

Það sem fólkinu mætti þarna á Þingvöllum var kyrrð og ró og veðursæld ásamt allri sinni 
gríðarlegu náttúrufegurð sem staðnum fylgir og auðvelt að láta sig dreyma um alla 
fornkappanna sem þar ku hafa verið og gengu í sömu slóð og fólkið sem Hellyers- bræður 
voru með þarna gerði.   

Á Þingvöllum eyddi fólkið deginum og skemmti sér svikalaust og át sitt nesti sem það hafði 
útbúið sér til þessarar farar og tyllti sér niður með vítt og breytt um svæðið.  Á eftir var 
staðið á fætur og efnt til kappleikja og fólkinu skipt upp í flokka.  Að endingu brast yfir 
svæðið söngur frá þessum grúa mannsbarka og meðal annars sungið hið þekkta íslenska 
sönglag "Öxar við ánna"- sem fólkinu fannst að hljómaði vel þarna við gjánna. 

Togarinn Imperialist H 143 (sjá mynd til vinstri) var 
eign Hellyers-bræðra og einn af sex togurum sem 
lögðu upp í Hafnarfirði á útgerðartíma félagsins í 
bænum sem á sinn hátt hefur verið merkistímabil.  
Togarinn Imperalist var nýjasti togari firmans á 
þessum tíma. 

Í Hafnarfirði varaði útgerð Hellyers- 
bræðra næstu árin en mestur kraftur 
farin úr henni eftir því sem á leið.  
Árið1929 sigldu þeir burt með allan sinn 
fríða flota frá Hafnarfriði orðnir saddir 
af sínu umstangi í bænum.  Auðvitað 
var eftirsjá af svo umfangsmikilli 
starfsemi í bæ eins og Hafnarfirði þar 
sem allt snerist enn um fiskfang og 

rekstur skipa og útgerðir saman við fiskvinnslu í landi.  Á þessum tíma höfðu önnur og 
innlend botnvörpufélög haslað sér nokkurn völl sem og önnur útgerðarstarfsemi sem var bót 
í máli og því vofði samskonar atvinnuleysi ekki yfir hafnfirðingum eins og gerðist með 
gjaldþroti Bookles- bræðra 1922 og fyrirrennara Hellyers- bræðra. 

" Þessir tæpu tveir áratugir, frá 1910 til 1930, mætti ef til vill með réttu kalla breska tímabilið 
í atvinnusögu Hafnarfjarðar.  Þótt önnur atvinnustarfsemi hafi verið að sækja í sig veðrið á 
þessum árum var hún ekki nema svipur hjá sjón við hliðina á þessum skosku og ensku risum. 
Afkoma fólks og atvinnulífið hér byggðist að verulegu leyti á þeim. " (Lesbók Morgunblaðsins 11 mars 

1995) 

Hellyers- bræðrum þótti erfitt og umfangsmikið að gera út á veiðar í salt.  Þessu fylgdi mikil 
fjárfesting fyrir félagið sem ekki skilaði sér til baka fyrr en seint og um síðir.  Annað gilti í 
þessu væri fiskurinn ísaður og jafnvel hægt að gera upp túrinn áður en skipið hélt í næstu 
veiðiferð. 

Haft var eftir Mr. Owen Hellyer að léttara væri fyrir þá að gera út 60 togara á ís frá Hull en 
þessa sex togara sem þeir ráku á Íslandi og gerðu út á salt.  



 

 
Togarinn LOCH 
ARD A151 var 
eign Hellyers- 
bræðra en þó 
ekki einn 
togranna sem 
gerðir voru út 
frá Hafnarfriði 
1923,er 
bræðurnir hófu 
sinn rekstur í 
bæjarfélaginu.  
Togaraeign 
bræðranna knáu 
saman stóð af 
60 togurum 
gerðum út frá 
Hull á Englandi.  
Hvort þetta 
félag sé enn til 
veit höfundur 
ekki en telur 
ósennilegt. 

 
 

Sagan 
Góður söngur sungin er. 
Segir okkur mikið. 
Hann skal heiðra eins ber 
og hrista af allt rykið. 
 
Sagan vinur vinnur með. 
Vel um hluti heldur. 
Hjá okkur hefur sagan skeð 
hvað sem því svo veldur. 
(frið-finnur yrkir) 

 
 

Gert til gamans og vonandi nokkurs fróðleiks. 
Kveðja:  KRF. 


