
 

 

Hraunið vesturfrá í 
Hafnarfirði. 
 
Hraunið í vesturbæ Hafnarfjarðar (vesturfrá) á æskuárum höfundar byrjaði við 
Sundhöllina og lá fyrir ofan Þórólfsgötu í austur og meðfram Víðistaðavegi í norður og 
endaði við bragganna sem að ég held tilheyrðu fiskvinnslu Malanna niður við sjó. 

 
 

 
" Sá sem hylur yfirsjónir sínar,  

verður ekki lángefinn,  

en sá sem játar þær og lætur af þeim,  

mun miskunn hljóta. "  

                                        (Orðskv. 28: 13.) 

 
Málæðinu fylgja yfirsjónir,  

en sá breytir hyggilega,  

sem hefur taum á tungu sinni. "  

(Orðskv. 10: 19) 
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Hraunið vesturfrá í Hafnarfirði. 

 
Aðalskipulag Hafnarfjarðarbæjar 1972. Breytingar voru gerðar á upphaflegum tillögum. 

Hafnarfjörður æsku minnar var svæðið sem ól höfund upp og mótaði þeirri mótun sem hann 
enn býr að.  Athafnasvæði krakkanna voru bátarnir og bryggjan, bryggjuveiðarnar,hraunið 
vesturfrá og margir aðrir staðir einnig.  Víða í hrauninu voru kartöflugarðar í eigu hafnfirskra 
fjölskyldna og margir garðanna enn í notkun er maður var að vaxa úr grasi á sjöunda áratug 
seinustu aldar.  Sumir garðanna voru aflagðir og höfðu verið í nokkur ár.  Líklegt er að 
kartöflugarðarnir í hrauninu vesturfrá, eins og alltaf var sagt, hafi verð í eigu vesturbæinga, 
þó það í sjálfu sér þurfi ekki að vera.  Reikna má með að suðurbæingum hafi verð heimilt að 
stíga fæti yfir lækinn til norðurs og að setja jafnvel útsæði niður í uppstunginn garð á 
heppilegan stað þarna í hrauninu þó í vesturbænum væri.  Þessu alltént má reikna með.  Og 
alveg örugglega.  Væru þeir stilltir.   

 

Gæti verið aflagður kartöflugarður í umtöluðu hrauni í Hafnarfirði.  Ummerki sjást í kring og grasi gróin flötur og tré og hugsanlega sjálfssáð.  
Svona ummerki voru víða í þessu hrauni sem höfundur veit ekki hvað heitir. 



Þó einstaka suðurbæingur væri óþekkur var slíkt ekki reglan.  Sérílagi gilti þetta kæmi hann 
að kveldi dags með poka meðferðis og færi án leyfis inn í dúfukofa vesturbæings eftir að hafa 
spennt með klaufhamri upp hespu á hurð og lokið upp fyrir sér sjálfum og tæki með sér til 
baka dúfur í pokanum án þess að inna af hendi eðlilega greiðslu fyrir.  Og þær kannski ekki til 
sölu.  Þetta vildi gerast og nærtækasta dæmið að kenna suðurbæingum um.  En ætli þetta 
hafi ekki verið jafnt á báða bóga og orðið áhöld um hvort íbúar sunnan eða vestan lækjar 
væri óþekkari er kom að " dúfumálunum. "  Þó er rétt að geta þess, til að fyrirbyggja allan 
misskilning, að þá var aldrei neinn alvöru rígur þarna á milli en menn svona göntuðust með 
þetta eins og gengur.  Og er bara skemmtilegt, heilbrigt og eðlilegt.  Hafnarfjörður var 
öðruvísi bæjarfélag á þessum árum heldur en þekkist í dag og allir þekktu alla.  Svona bara 
var það mál vaxið.  En þetta var smá útúrdúr. 

Víða í þessu hrauni voru, eru máski ennþá, nokkur greinileg ummerki yfirgefinna garða líkt og 
steinhleðslan í umhverfinu og eða grasbalinn, torfupphleðslan, gerð af mannhöndum gáfu 
haldgóðar vísbendingar um.  Um nokkra aflagða kartöflugarða var vitað og voru þeir oft 
samanvið og innanum hina sem enn var verið að nota.  Í kringum suma þessa yfirgefnu garða 
var svolítil afgirt spilda oft hlaðin grjóti allan hringinn með girðinga staura festa í 
grjóthleðsluna sem gaddavír var negldur á á kannski þrem hæðum og hlið á endanum.  Vel 
má geta sér til að á allavega á sumum staðanna hafi átt sér stað heyskapur hafnfirsks bónda 
sem aflaði skepnum sínum fóðurs yfir vetrarmánuðina.  Vitað er að hrunið, líklega líka 
hraunið vesturfrá, var notað með þessum hætti.  Þetta má sjá af því hve grösugt hraunið 
vesturfrá er inn á milli steina og gæti verið ein vísbendingin. 

Um þennan slátt eru viss ummerki.  Til að mynda í þessum tiltekna garði sem hér ofar er 
tilgreindur.  En hann var, og er kannski enn, við slóðann sem beygt var inn á frá Víðstaðavegi 
og ekið niður bratta brekku og farið framhjá kartöflugörðunum sem tóku við undireins og 
brekkunni sleppti á báðar hendur og örlítið lengra í átt að sjónum.  Á vinstri hönd var þessi 
afgirti garður og á bak við mikinn og háan klett sem trónaði upp í loftið með símastaur á efst.  
Muni höfundur rétt.  Beint á móti þessum stað og örlítið neðar og í átt að Sundhöllinni stóð 
langt hænsnahús í austur/vestur og nokkrir skúrar þar við.  Hænsnahús þetta var aflagt fyrir 
nokkru en hin húsin allengi notuð fyrir hesta.  Þar skammt frá í austurátt og upp á hæðinni 
sem nú er Hjallabraut, var aðstaða Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar fyrir veiðarfæri togara sinna.  
Svona til að draga þetta örlítið saman og hjálpa mönnum til að átta sig betur á staðnum sem 
hér er reynt að lýsa.  Þetta umhverfi er ekki eins útlítandi í dag þó vel megi vera að nefndur 
garður sé þarna ennþá.  Og kæmi mér reyndar ekki á óvartað væri.  Tilheyrir held ég 
hraunsvæðinu sem fór undir friðun á sínum tíma. 

 
Gömul mynd frá upphafi byggðar í Hafnarfirði.   

Efst er hrunið sem hér er gert að yrkisefni.   
Við sjáum að bærinn er ekki sjálfum sér líkur frá þessari mynda að miða. 



Flestir, kannski allir, kartöflugarðanna í notkun höfðu innan sinnar girðingar kartöflukofa í 
eigu garðeiganda sem í voru allskonar garðáhöld til nota við garðvinnuna sem á eftir voru 
geymd inn í kartöflukofanum til að þurfa ekki að fara með áhöldin heim í hvert skipti sem 
garðverki lauk.  Þá kom skúrinn í góðar þarfir og hægt að flytja allt þangað inn og læsa með 
hengilás á eftir sér og halda heim á leið hvort sem var fótgandi, hjólandi eða í bifreið.  Í þann 
tíð fékk svona lagð oftast nær að vera í friði.   

Kartöflugarður sem sáð er í var, er, þeim eiginleikum gæddur að kalla nokkrum sinnum á fólk 
yfir sumarið til að reita arfa og gefa kartöflugrösunum aukinn möguleika á að ná hröðum 
vexti og yfirtaka næringuna í moldinni.  Stríð stendur um þessa næringu í náttúrunni milli 
nytjajurta og illgresis sem allstaðar vill smeygja sér inn til að soga sitt úr og taka frá 
nytjaplöntunum.  Fyrstu vaxtarsprotar kartöflugrasa upp úr moldinni eru mikilvægir.  Sé 
ekkert gert eru allar líkur á að illgresið verði yfirsterkara á kostnað nytjaávaxtanna og að 
útkoman verði eintómt smælki og fuss og svei eiganda yfir árangri sumarsins sem við það 
ákveður að láta af allri kartöflurækt.  Sé enda nóg til af þeim í Kaupfélagi Hafnfirðinga og 
Dúllabúð.  Sá verkið gert með hangandi hendi og eintómum frestunnum má búist við rýrri 
uppskeru og fárra poka.  Að reyta arfa, jafn leiðinlegt og það nú er, eykur líkurnar á góðri 
uppskeru og allt að tífaldri.  Ekki amaleg niðurstaða og allrar arfa tínslu virði.   

 
Kartöfluútsæði er nauðsýnlegt að hafa meðferðis er menn fara í garðinn sinn snemma vors og eftir að hafa stungið hann upp og borið í 

áburð.  Auglýsing frá því um 1940 og kunnugleg sjón. 



Allt í lífinu er vinna og meiri en flest okkar oft á tíðum kærum okkur um að gera.  Sá sem ekki 
vill vinna nauðsýnleg verk á tíma vaxtarins bíður af tjón á uppskerutíma.  Ýmsar aðrar 
ástæður geta líka haft áhrif.  Óhagstætt hitastig og veðurfar sem engin maður ræður við né 
heldur fær stjórnað.  Eigandi hins vegar gerði sitt og fer sáttir til sinnar hvílu.   

Hraunið vesturfrá náði frá Sundlauginni við Herjólfsgötu og þaðan í austur ofan við 
Þórólfsgötu og sveigði norður Víðstaðaveg og allt til bragganna tveggja í norðri sem vegurinn 
til Álftaness fór á milli.  Bragar þessir tilheyrðu að ég held Mölunum sem þá voru enn 
starfræktar og staðsettar örlítið neðar.  Hægra megin við Víðistaðaveg (norður) var gríðarlegt 
hraunsvæðið sem teygði sig yfir til Reykjavíkurvegar í austurátt og var að mestu ósnert í þann 
tíð.  Þar er núna Norðurbær Hafnarfjarðar.  Í þessu hrauni voru líka kartöflugarðar og 
kartöfluskúrar og fiskhjallar er innar kom.  Vegslóði lá í gegnum hraunið endilangt og endaði 
við Reykjavíkurveg gegnt Olíusölunni þar uppfrá.  Afleggjarinn inn á hraunið var ekki langt frá 
bröggunum tveim sem um er getið og örlítið neðan við Garðavegsbrennustæðið, sem fáir 
orðið vita hvar var staðsett en einhverjir muna samt eftir. 

Klettarnir voru klifurstaðir krakkanna og hellarnir eitthvað sem gott var að láta sig hverfa inn 
í og skoða með athygli.  Nokkrir hellar voru dreifðir hér og hvar um hraunsvæðið og allir 
frekar litlir.  Hraunið var einn ævintýraheimur í augum krakka sem þeim fannst bæði sjálfsagt 
og eðlilegasta mál í heimi að bara væri þarna áfram og til afnota er þeim sjálfum þóknaðist 
að koma þar við.  Lengi vel var staðan líka svona.  Eða uns sjálft aðalskipulag bæjarins (með 
allri virðingu) mætti á svæðið með teikniblokkir sínar, reglustrika og mælitæki og sagði við 
ungviðið og hina sem nýttu sér þetta hraun í hvaða tilgangi sem var.  (Sem oft var ýmislegt.  
Eins og til dæmis laumureykinga og annað sem maður segir ekki frá).  Regluverkið sem sagt 
kom og sagði ákveðnum rómi:  " Nei takk.  Gamanið er búið og leiknum lokið og vikinn fyrir 
alvörunni.  Hér, og eftir örfá ár, munu byggingar rísa og þrengja að öllu á þessu svæði.  Og 
hana nú. " - og klóraði sér ábúðarmikið á svip í kollinum og lagfærði húfuna á höfðinu sem 
áhuginn eilítið hafði skekkt.  Og með tíð og tíma að þá hvarf að mestu hraunið.   

Eitt má skipulagið eiga að það tók tillit til hluta hraunsins sem fékk að halda sér og er enn 
ósnert eins og áður var og er því á sinn hátt sami ævintýraheimur fólks sem þangað fer á 
góðviðrisdögum þó ekki berist lengur frá staðnum hróp og köll sveittra og heitra krakka sem í 
hita leiks misstu sig svolítið í sínum endalausu eltinga, bófa og indíánaleikjum eins og oft vill 
vera hjá ungviði hafnfirsku og skeði líka í minni kynslóð.  Og auðvitað löngu á undan henni.  
Og ekki kæmi það mér neitt sérlega á óvart þó að mín kynslóð (1953) í Hafnarfirði sé með 
þeirri síðustu sem fékk að nýta sér hraunið vesturfrá og upplifa á eigin skinni frelsið og 
tilfinninguna sem því fylgir að eiga slíkan ævintýraheim svo gott sem út af fyrir sig og rétt við 
túnfótinn heima.   

Sjálfsagt er að varðveit söguna sem hraunið geymir og til hvers það var notað af bæjarbúum, 
sérstaklega þeim í yngri kantinum.  Börnin eru hluti hverrar bæjarmyndar.  Ekki bara 
atvinnuuppbyggingin og tækifærin sem bjóðast í hverri kynslóð fyrir sig og fólkið sem kom 
þessu öllu á legg.  Það er bar hluti sögunnar.  Öll vorum við eitt sinn krakkar sem lékum okkur 
í okkar bæjarfélagi og vorum hluti af bæjarmyndinni.  Kannski hefur þetta svolítið gleymst. 

Eins og fram hefur komið þá hafði hraunið vesturfrá yfir fleiru að búa en leikjum og ærslum 
ungviðarins.  Líka ræktun nytjajurta, eins og hér ofar er lítillega getið um og margir líka muna 
eftir.  Ekki veit höfundur um landgæði hrunsins né hefur uppskerutölur kartaflna frá þessum 



tíma.  Var hann enda aldrei sjálfur beinn þátttakandi í neinni ræktun en mann samt vel eftir 
bograndi fólki, heilum fjölskyldum saman í garðinum sínum, við slóðann sem lá frá 
Víðistaðavegi og yfir á Herjólfsgötu og á mörgum öðrum stöðum í þessu fallega hrauni.  
Slóðanum Herjólfsgötumegin var lokað með nokkrum stórum steinum þeim megin til að 
hindra umferð inn á þessa götu af honum.  Sjálfsagt gert í öryggisskyni.   

 
Nútíma kartöfluupptaka og stórvirkar vélar notaðar í verkið.   

 

 
Gömul auglýsing.  Í kartöfluræktinni sem og annarri ræktun getur ýmislegt gerst sem þarf að aðgæta og uppræta.  Hvort hnúðormur sé enn 

til trafala veit ég ekki en samt nokkuð sem ástæða þótti til að vara menn við á tíma auglýsingarinnar frá því um miðbik tuttugustu aldar.  


