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Konráð Rúnar Friðfinnsson í júlí 1976 . 

Þegar við strákarnir í vesturbæ Hafnarfjarðar smíðuðum okkur dúfnakofa á sjöunda áratug 

síðustu aldar voru einföld orð notuð. Áður en lengra er haldið skal þess getið að kofarnir voru 

við endann á Þórólfsgötu og hægra megin við Hraunbrekkuendann, heitir nú Hellisgata, og 

þar á óbyggðu svæði niður undir túninu sem enn er þarna og notað sem útivistarsvæði. 

Í Þann tíð var tún þetta aðskilið dúfnakofa megin með grjóthleðslu og gaddavír ofan á.  

Hinum megin við túnið lá vegurinn út að Garðaskóla.  Þar örlítið lengra stóð Sláturhús 

Hafnarfjarðar.  Starfrækt til magra ára.  Vesturbæingar Hafnarfjarðar sem komnir eru yfir 

miðjan aldur muna margir eftir þessu túni og kannski dúfnakofunum líka.  Ekki langt frá 

þessum stað voru fiskhjallarnir sem Bæjarútgerð Hafnarfjarðar átti og notaði lengi vel. 

Orðin sem notuð voru var sem sagt spýta, svo kom klumpur, næst gaur, og auðvitað naglar og 

hamar og sög.  Með þetta hjá sér gat kofabyggingin hafist. 

Spýta var notuð í klæðninguna og negldur á klumpinn, þykkt klumpsins bjó til þykkt 

veggjarins. Fyrst var búið til ytra lag og svo innra. Holrúmið fyllt upp með hefilspónum sem 

góðhjartaður smiður á smíðaverkstæði, í hliðargötu ofarlega á Norðurbrautinni, mann ekki 

hvað þvergatan heitir né heldur nafn mannsins, en hann rak smíðaverkstæði þarna árum 

saman og muna áreiðanlega margir eftir þessum ágæta smið.  Spónunum mokaði hann fyrir 

okkur í strigapoka og gaf.  Þetta bárum við svo á sjálfum okkur og fylltum holrúmið sem varð 

að einangrun og gerði sitt gagn. 

Gaurinn, fimm tommu naglinn, var keyptur í byggingavöruversluninni Málmi sem þá var til 

húsa á Austurgötu og notaður til að negla saman klumpanna.  Nokkra gaura þurfti í eina 

kofabyggingu.  Ekki marga.   



Mest af nöglunum voru fegnir í nýbyggingum sem voru nokkrar á þessu svæði í þann tíð.  

Þangað var farið með þriggja lítra málningardós með hanka og naglarnir tíndir upp úr gólfinu 

sem smiðirnir fleygðu eftir að hafa naglhreinsað timbrið.  Gólf nýbygginga var oft þakið 

bognum nöglum. Eftir að búið var að rétta naglanna voru þeir endurnotaðir. Uppslátturinn hélt 

áfram og honum lauk.   

Byggingartími íbúðarhúsa á þessum tíma var talsvert lengri heldur enn í dag. Algengur 

byggingarhraði voru þetta þrjú ár.  Menn byggðu á þeim hraða sem hver og einn taldi henta 

og eftir efnum.  Ókláruð hús og lengi í byggingu voru víðsvegar í bænum með spýtnadrasli í 

kring.  Á þessum byggingarhraða tóku bæjaryfirvöld og gáfu út reglugerð sem tók á frágangi 

húsa og hve lengi hús mættu vera opin og lóð og bygging ókláruð.  Spýturnar í kringum þessi 

hús komu sér vel fyrir fátæka dúfnakofabyggjendur með oft eina aðgengi að peningum hjá 

efnalitlum foreldrum.   

Eftir að uppslætti dúfnakofans lauk var látinn tjörupappi á og hann negldur niður með 

pappasaum sem keyptur var í sama Málmi við Austurgötu sem seldi sauminn eftir vigt. 

Spýturnar og klumparnir voru fengnar, að láni, segjum það, í þessum nýbyggingum í kring. 

Þarna við Þórólfsgötu og Hraunbrekkuendann vorum við með dúfnakofa í nokkur ár.  Kofana 

sáu krakkarnir alfarið um að byggja sjálfir. Mann aldrei eftir neinum fullorðnum með okkur í 

þessu hvorki í verki né ráðgjafar af neinu tagi.   Slíkt þekktist ekki í þann tíð.  Krakkar voru 

eitt fullorðnir annað á þessum árum.  Þannig bara var það. 

Stundum fórum við strákarnir í hús KFUM á Hverfisgötu í Hafnarfirði eftir að dimmdi og 

klifruðum upp tré á bak við húsið og upp á þak og niður um þakglugga og á loftið með 

vasaljós sem við notuðum til að lýsa á villidúfurnar með og blinda.  Þá var létt verk að grípa 

þær og stinga inn á sig og flytja heim í kofanna.  Villidúfurnar sóttu þangað í hópum. Mikið 

var af villidúfum í bænum á þeim tíma sem fundu sér afdrep vítt og breytt upp á loftum 

bygginga í bænum sem ekki var mikill umgangur í á kvöldum.  Í dag sést vart villidúfa í 

þessum ágæta bæ. Var enda gert gangskör í því á sínum tíma að fækka þeim.  Var víst full 

þörf á. 

Ekki var það algegnt að brotist væri inn í kofanna en kom þó fyrir.  Eitt sinn er ég mætti til að 

fóðra dúfurnar mínar sá ég að búið var að sprengja upp lásinn og fækka dúfunum nokkuð.  

Kofinn hýsti minnir mig sautján dúfur.  Nokkrar voru skildar eftir.  Nokkrum dögum síðar 

skiluðu þær sér þó allar aftur heim.  Ræninginn gætti sín ekki á að hafa þær nógu lengi hjá sér 

til að þær vendust nýja umhverfinu.  Undireins og fuglarnir sluppu út búrinu flugu þær rakleitt 

til síns fyrri staðar.  Ratvísi dúfna er alþekkt.   

Ekki mátti sleppa nýjum dúfum fyrr en eftir ákveðinn tíma, sem mig minnir að hafi verið 

hálfur mánuður.  Eftir það var óhætt að opna út.  Stundarkorn flugu þær um í nágrenninu og 

sátu á þökum húsanna í kring og skitu á bárujárnið sem síðar kom víst í ljós að væri þakjárni 

ekki sérlega gott vegna tæringar sem dúfnaskíturinn olli.  Á settum tíma skiluðu dúfurnar sér 

aftur hver í sinn kofa og engin ruglingur á þótt um nokkra kofa væri að velja.  Ekkert 

vandamál var í kringum þessa sleppingu og minnist ég þess ekki að dúfa sem hleypt var út 

hafi ekki skilað sér aftur á sitt prik.  Hve langan tíma þær voru úti mann ég ekki.  Kannski var 

hann ekki svo langur.   



Hluti dúfnakofabyggingarinnar voru að setja upp varphólf og einn veggur notaður undir þau.  

Þau voru um tuttugu sentímetra breið og tvær spýttur á dýpt.  Þar komu þær sér fyrir án þess 

þó að verpa, allavega í mínum kofa.  Fékk aldrei hvorki egg né unga þó sumir, reyndar margir 

félaga minna, státuðu af bæði.  Sjálfsagt hafa skilyrðin til varps ekki verið nógu góð fyrir 

fuglanna eða eitthvað vantað upp á til að af slíku gæti orðið.   

Allskonar aðferðir voru notaðar við að veiða villtu dúfurnar sem flögruðu um í kring.  Komið 

var upp pappakassa og spýta sett undir sem lyft honum upp að framan og búin til þunn slóð úr 

hrísgrjónum sem náði undir kassann.  Spotti var bundinn í spýtunni og lagst í leyni og 

bráðarinnar beðið.  Og dúfan gekk á agnið og át sig grunlaus inn í gildruna.  Þá var kippt í og 

ein dúfa til viðbótar bættist í kofan.  Þessi veiðiaðferð gekk yfirleitt upp væri í hana farið. 

Stundum reyndi maður að para saman karl og kellingu og gerðist með þeim hætti að tveir 

einstaklingar voru hafðir saman í litlu lokuðu rími.  Yfirleitt gekk pörunin eftir þó til að byrja 

með væri hasar og fjaðrafok inn í þessu lokaða rými.  Þó engin kæmi unginn voru fuglarnir 

samt áfram par. 

Dúfurnar voru fóðraðar með maís sem keyptur var á hænsnabúi stafræktu norðan við 

Víðistaðatúnið í Hafnarfirði af tveim bræðrum.  Þetta bú var til í áraraðir, kannski áratugi.  

Þangað fórum við með strigapoka og fengum í hann slatta af maís sem annar hvor bræðranna 

seldi okkur eftir vigt.   

Sett inn til gamans og vonandi líka fróðleiks. 

Söluferð yfir til Lýsis og Mjöls 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Konráð Rúnar Friðfinnsson 1974  

Lengi vel heillaði bryggjan og bátarnir okkur strákanna í vesturbæ Hafnarfjarðar og stráka 

almennt í Firðinum. Þó ekki alla. Þetta var svæðið sem við undum okkur vel á og vorum á 

vissan hátt þátttakendur í með aðkomu okkar í veiðunum af bryggjunni.  



Í ófá skipti fórum við þangað með færið sem ekki þætti nú merkilegt veiðafæri í dag. Smá 

spýtukubbur, tíu tuttugu sentímetra langur, sem girnið, keypt í Græna Kaupfélaginu á horni 

Vesturgötu og Reykjavíkurvegs, og það vafið upp á þennan spýtukubb og þannig umbreytt í 

brúkhæft færi. Öngullinn var hnýttur í endann og sakkan, steinvala á vegi manns, fest svolítið 

fyrir ofan öngulinn. Stundum kom fyrir að hnúturinn í krókinn væri losaralegur og að 

krókurinn skilaði sér ekki upp er færið var dregið. Það var ekki gott og kostaði aukaöngul og 

auka peningaútlát. Næsta binding var traustari og klykkt út með einum vafningi í viðbót á 

hnútinn sem dugði og færið vann sitt og kom upp með ufsatitt, kola eða ógeðslegan marhnút. 

Mér fannst marhnúturinn nú aldrei fallegur fiskur.  

Oftast nær veiddum við fyrir neðan Norðurstjörnuna, Norðurstjarnan var til að byrja með 

niðursuðuverksmiðja sem sauð niður síld í dósir og reis í lok síldaráranna, og 

beitningarskúranna, eða voru þeir veiðafærageymslur?, mann ekki hvort heldur var, við hlið 

verksmiðjunnar og gengið á milli þeirra um mjótt sund frá Vesturgötu. Gamla bryggjan þar 

fyrir neðan var helsta veiðisvæði okkar sem héldum hópinn á þessum tíma. 

 

Hafnarfjörður.  Vinna hafin við stálþilið.  

(Myndin er af Hafnarfjörður og Hafnfirðingar á Facebook) 

Eitt sinn fréttum við af strákum sem sögðust hafa selt Lýsi og Mjöl fisk sem þeir veiddu í 

höfninni og fengið peninga fyrir. Einhverjar krónur. Fregnin um söluna vakti okkur kapp í 

kinn og ákváðum við að gera eins og selja afraksturinn í Lýsi og Mjöl. Í þetta skipti var hafður 

með strigapoki sem rúmaði 50 kg. og lagst eins og venjulega á magann ofan á kantinn og 

tvíeykinu öngli og sökku rennt undir yfirborð sjósins með lokkandi beitu á. Fljótt beit fyrsti 

ufsinn á, svo annar og þriðji. Allt fór í pokann góða sem þyngdist með hverjum titt sem í hann 

fór.  

Er að okkar dómi var komið nóg, kannski 30 kíló, hófst gangan með pokaskjattann til hins 

hluta bæjarins þar sem mjölbræðslan var til húsa. Á þessum árum var Fjarðargatan ekki 

kominn og um Strandgötu að fara. 

Með níðþungan pokann meðferðist og afla klukkustundanna á undan, hálfan strigapoka af 

smáfiski, roguðumst við alla þessa leið og höfðum mikið fyrir. Ekkert reiðhjól var meðferðis, 

engin hjólatík, kassabíll, bara mannslíkaminn og afl hans. Vegalengdin hefur verið hátt í fjórir 

kílómetrar, gæti ég trúað. Í gönguna fór töluverður tími sem engin taldi þó eftir sér. Aurinn 



heillaði. Fyrir aur mátti fá sælgæti sem á margan hátt var málið hjá ungviðinu þá ekki síður en 

nú. 

Loks komumst við á staðinn þar sem aflinn var vigtaður og létum við pokann að beiðni 

vigtarmanns á sömu vigt og stóru vörubílarnir voru vigtaðir á. Efast má um að nálin hafi 

hreyfst við innihald pokans, þó svo geti vel verið. Þekki ekki uppbyggingu svona vigtar. Veit 

þó að vigtar af þessari gerð eru útbúnar fyrir öllu meiri þunga en hálfur pokaskjatti fær 

innihaldið. Hvað um það að þá nefndi karlinn við okkur tölu og lét okkur hafa aur úr eigin 

vasa sem nægði til að kaupa tvær litlar Kókflöskur og við versluðum á Vörubílastöð 

Hafnarfjarðar sem þá var til húsa rétt hjá Íshúsi Hafnarfjarðar við enda brekkunnar sem kölluð 

var Keflavíkurbrekkan og lá þá, og gerir enn, upp á Holtið í Hafnarfirði og áfram út á 

Keflavíkurveg og suður með sjó.  Á þessum árum var ekið gegnum Hafnarfjörð vildu menn 

fara til Keflavíkur. Veglagningunni var síðar breytt til núverandi horfs og þessi umferð færð 

úr miðbænum yfir á nýja vegin sem til að byrja með var fyrir ofan bæinn. 

Þótt aurinn væri ekki mikill vorum við ánægðir og sælir með árangurinn. Gilti einu þó að við 

þyrftum að skipta innihaldi Kókflaskanna á milli okkar. Vorum fjórir eða fimm um hituna. 

Enda ekki á hverjum degi sem krökkum hafnfirskum stóð til boða að fá Kók eða gosdrykki á 

þessum árum. Annað gildir víst í dag. 

Bryggjuveiðar okkar héldu áfram yfir sumarið með hléum eins og áður. Önnur ferð yfir í Lýsi 

og Mjöl var ekki endurtekinn. Ástæðan var ekki að okkur fyndist við bera lítið úr bítum 

heldur kom önnur ferð bara ekki til tals. Allavega var ég ekki með í annarri svona söluferð 

yfir í mjölbræðsluna Lýsi og Mjöl sem ég seinna vann í í nokkrar vikur við útskipun mjöls þá 

fimmtán ára gamall. En sagan er skemmtileg í minningunni og vitnar ágætlega um sýn krakka 

á tilveruna og hve heimurinn lítur öðruvísi út í augum þeirra og allt verðskin annað en gerist 

eftir að fullorðinsaldri er náð. Heimur barna er sérstakur. Að ræna barni æskunni er synd og 

versta skömm.  Fullorðnir séu börnum fyrirmynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bátarnir og fjaran 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Sjórinn var ákveðinn vettvangur okkar vesturbæinganna í Hafnarfirði og fjaran fyrir neðan 

Sundhöll Hafnarfjarðar (gamla sundlaugin) staður allskonar leikja sem sjórinn gerði okkur 

kleyft að stunda.  

Kletturinn, beint fyrir neðan Sundhöllina og stendur út í sjóinn, var eitt leiksvæðið.  

Eins og nærri má geta urðum við  beintengdir þessu svæði sem í sjálfu sér er ekki einkennilegt 

miðað við móralinn í bænum sem á þessum árum snérist mikið um skip, afla togara og báta. 

Allt gríðarlega fyrirferðarmikið í umræðunni.  

Sumir af okkur áttum feður á sjó, bræður og jafnvel systur sem stunduðu sjómennsku. Allt 

vildi þetta móta mann og líka gerði.  Vissulega.  

Til að sigla bátum á haffletinum þurfti bara eitt. Bát. Þar sem peningaráð voru lítil og bátar 

kannski ekki til í leikfangaverslunum á þessum tíma var bara eitt til ráða. Gera verkið sjálfir 

og hefja smíðar á sínum eigin bát. Sem og var gert.  

Verkfæri voru tekin fram, hentugt efni fundið til að smíða úr, og hafist handa. Ekki þurfti 

mikið timbur í bátasmíðina. Enda engin hafskip.  

Ekki svo ég muni kom tommustokkur nálægt neinu sem gert var. Voru enda áhöld um að 

neinn í hópnum kynni að beita tommustokk. Væri mælt var það gert með spýtu sem fingurnir 

héldu um á einum stað og það sem fram af stóð notað sem mælieining. Gömul og góð aðferð. 

Ekki mjög nákvæm mæling en nothæf. Byrjað var á að saga sem með góðum hug minnti á 

stefni.  

Hversu flottir bátarnir urðu fór eftir vinnunni sem menn voru tilbúnir að leggja í verkið. 

Stundum, kannski oftast, var búin til hvalbakur með kubbnum sem negldur var ofan á stefnið. 



Við það kom upphækkun og hvalbakur. Oftast nær voru negldir naglar, pinnar, væru þeir til, 

ofan á hvalbakinn, við kantinn, og spotti, seglgarn?, hnýttur í fyrsta nagla og farið í hvern 

nagla fyrir sig og búinn til vafningur fyrir neðan naglahausinn og haldið áfram uns allir 

naglarnir voru komnir með sinn vafning. Þannig varð til varð rekkverk á hvalbaknum gert úr 

seglgarninu. Engin stigi var frá hvalbaknum og niður á dekk af þeirri ástæðu að krakkarnir 

réðu ekki við svo flókna og fíngerða smíði og skorti áhöld og aðstöðu til verksins. Hamar, sög 

og vasahnífur til að tálga með eru ágæt en duga ekki til allra verka sem gera þarf.  Því var þá 

bara sleppt. 

Stýrishúsið var á sínum stað og gert úr gegnheilum kubb kannski tíu fimmtán sentímetra 

háum og breiðum eins og hentaði hverri smíð. Hversu nákvæmt verkið, eftirlíkingin, varð fór 

eftir hverjum og einum og nennu hans og getu. 

Möstrin voru þarna líka og búin til úr timbri sem yfirleitt var tálgað til og reynt að gera 

kringlótt með hjálp vasahnífsins. Stundum var á frammastrinu bóma. Í einstaka tilvikum hvarf 

af herðatrjám heima, hvort sem var hjá mér eða hinum strákunum, sláin sem buxurnar eru 

hengdar á og hún notuð sem mastur. Sláin sú arna passaði alveg í það hlutverk og sparaði tíma 

og fyrirhöfn. Hvort fólkið var jafn hrifið eftir að búið var að rýra gildi herðatrésins með 

þessum hætti eru áhöld um.  Engin sagði neitt. 

Ekki minnist ég þess að þessir bátar væru málaðir þó það geti hafa verið í einhverjum 

tilvikum. Regla var það ekki. 

Endahnúturinn var svo nokkra metra langur spotti festur við stefnið sem notaður var til að 

draga bátinn með eftir að búið var að sjósetja hann í fjörunni sem hér ofar er nefnd. 

Smá þróun varð í þessari bátasmíði eftir því sem henni óx fiskur um hrygg. Einhver fann upp 

á að negla korktappa á skutinn og vísa skáhallt niður. Korktapparnir bjuggu til skrúfufar sem 

kom í ljós er báturinn var dreginn eftir haffletinum. Þetta fannst okkur merkilegt og auka um 

leið „ verðgildi „ eignarinnar. Svona er heimur krakkans.  

Förum ögn út í aðra sálma og endum þessa samantekt með sálmum þeim.  

Þess má til gamans geta að í fjörunni við klettinn fyrir neðan Sundhöllina í Hafnarfirði heyrði 

ég fyrst um Bresku Bítlanna John, Paul, George og Ringo. Árið er í byrjun sumars 1964 frekar 

en 1963. Þannig var að einn leikfélagi hafði heyrt í Bítlunum í Kanaútvarpinu sem þá var í 

gangi. Svo vel vildi til að hann var með lítið batterísútvarp með sér og stillt á Kannan og 

heyrðist ég þá lag með þessari frægustu hjómsveit allra tíma og að mig minnir lagið „ Love 

Me Do. „ Maður heillaðist af söngnum og fann eitthvað einkennilegt í loftinu bylgjast um sig 

sjálfan. Mann vel eftir áhrifunum á þessu andartaki. Allir þekkja eftirleikin. Bítlaæðið sem 

tröllreið heiminum.  

Bítlaæðið og önnur æði sem gripið hafa um sig frá þessum tíma eru ágætis vísbendingar til 

manna um að ungviðinu skorti alvöru fyrrimyndir í sínu nærumhverfi. Þau greyin grípa þau 

hálmstrá sem tiltæk eru og dubba stjörnur upp og gera að sínum fyrirmyndum. Á þær glóir. 

Fjarlægðin við þessar stjörnur sér um að áfram glóir á þær. 

Justin Biaber og tilbeiðslan kringum hann í dag, 2013, með allri virðingu fyrir honum og hans 

miklu hæfileikum, sem vissulega eru til staðar, er bara eitt af þessu og enn ein sönnun þess að 

krökkum skorti alvöru fyrirmyndir í dag. Sorglegt og um leið til alvarlegrar umhugsunar.  



Bítlaæðið 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Konráð Rúnar Friðfinnsson 22 júní 2013 

Allt byrjaði þetta upp úr 1964 þegar maður heyrði fyrst í Bretunum sem svo auðvelt var að 

hrífast af og fylgja. Og ekki var ég einn á þessu ferðalagi. Margir jafnaldrar voru mér 

samferða hvar sem var í heiminum. Vinir! Við vorum ekki ein. Bítlatímabilið er á sinn hátt 

ótrúlegt tímabil og lærdómsríkt öllum sem vilja skoða og skilgreina það í sanngirni. 

Ég, eins og flestir hinna líka, hugsaði um Bítlanna, talaði um Bítlanna, fræddist eins og 

mögulegt var um Bítlanna, safnaði ljósmyndum af Bítlunum, þakti vegg í herberginu mínu 

heima með myndum af Bítlunum, þó inn á milli leyndust myndir af minna metnum " 

spámönnum." Svona gerir æskan. Hún kallar og fylgir fyrirmyndum sem hún sjálf velur. Í 

ritningunni má lesa:  

„ Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin, sem hann gjörði, og heyrðu börnin 

hrópa í helgidóminum: Hósanna syni Davíðs! Þeir urðu gramir við og sögðu við hann: Heyrir 

þú, hvað þau segja? Jesús svaraði þeim: Já, hafið þér aldrei lesið þetta: Af barna munni og 

brjóstmylkinga býrðu þér lof. „ (Matt 21: 15 – 16) - Kristur kannast við málið og þekkir vel 

áhrifagirni æskunnar. 

Maður lifði á þessu merkilega Bítlatímabili og ólst á sinn hátt upp með söngvunum sem frá 

þessar hljómsveit kom. Svona bara var þetta hvort sem var í þessu landi eða öðrum löndum 

heims. Fáir sluppu undan áhrifunum. Enda bylgja í gangi sem ekki fór framhjá neinum sjáandi 

manni.  Bylgja sem átti það sammerkt að heilla ungt fólk umfram hina sem eldri voru. 

Aldurinn gerði aðgreininguna nokkuð skíra. 

Eitt sinn, líklega 1964, horfði ég að þátt í Kanasjónvarpinu á heimili þar sem Kanasjónvarpið 

náðist, sjónvarpsmyndin frá Vellinum sást ekki í öllum húsum í Hafnarfirði. Myndin sýndi 

fjórmenninganna ganga inn gang á milli sætaraða á leið upp á svið með gítaranna í hendinni. 

Salurinn var troðinn ungu fólki sem teygðu sig sem næst var til þeirra í von um að fá snert 

þessa menn. Sannarlega vildi maður sjálfur vera þarna og var í engu öðruvísi þenkjandi er 

kom að Bítlunum og fólkið í salnum.  



Í kringum sjónvarpið í þessari ágætu stofu sat fólk á ýmsum aldri. Fullorðinn manneskja, sjálf 

með börn á framfæri, örugglega Bítlaóð, lét hafa eftirfarandi eftir sér: „ Læti eru þetta í 

fólkinu. Þetta eru þó bara menn. „  

Athugsemd hennar er rétt en segir okkur samt ágætlega hug ungviðarins á vissu árabili og 

fullorðinna sem öðlast hafa meiri þroska og eru farnir að sjá lífið öðrum augum en krakkar fá 

gert og líka geta gert. Þroskann skortir.  Í augum krakkanna voru Bítlarnir goð og hafnir yfir 

annað fólk. Æskan lifir sinn eigin heim og mótast mjög af því sem hún sér og upplifir á sínu 

æskutímabili.  Við sjáum hversu brýnt er að hafa það sem sannara og réttara reynist fyrir 

krakkanna sem eru á sínu helsta mótunarskeiði.  En er þetta gert?  Örugglega ekki alltaf.  Of 

oft ríkir upplausnarástand á til að mynda heimilum fólks. 

 

Bítla þetta og Bítla hitt. 

Engum blöðum er þó um að fletta að Bítlaæðið hafi gert annað en að móta aðdáendur sína. 

Marga af þeim.  Og annað! Hefði ég skrifað þessa samantekt fljótlega eftir upplifun mína af 

nefndu sjónvarpsefni er nokkuð öruggt að hún hafi litið öðruvísi út heldur en þessi sem hér 

birtist gerir.  Einnig er líklegt, nánast öruggt, að viðbrögð mín við ummælum manneskjunnar 

hér ofar væru önnur þá en hún sem hér er borin fram. Enda allmörg ár á milli og margt gerst í 

millitíðinni og lærst með tímanum.  

Í dag eru Bítlarnir ekki goð heldur venjulegt fólk með mikla hæfileika á sviði tónlistar sem 

tókst með sínum hæfileikum að breyta heiminum, tónlistarlega séð. Um þetta er ekki deilt. 

Annað viðhorf er sem sagt komið inn sem aldurinn hefur gefið.  

Ekki er samt svo að skilja að mótunin af Bítlatímabilinu hafi orðið til ills, þó svo geti vel verið 

í einhverjum undantekningatilvikum.  En samt viss mótun. Á mig sjálfan hafði sú mótun áhrif 

til góðs og er afskaplega ljúf, notaleg og skemmtileg í minningunni. Og tel ég að sama gildi 

um flesta  af minni kynslóð. Af viðbrögðunum sem enn má sjá hjá henni kemur þetta fram. 

Ljúf minning er það sem situr eftir hjá fólkinu.  Þessu eru flestir sammála. 

Á þessum árum, allavega fyrstu árum Bítlanna, voru ekki til plötuspilarar á hverju íslensku 

heimili líkt og síðar varð, og fátt reyndar um slík tól til að byrja með. Þetta breyttist og óx 

hraðbyri í byltingunni á sjöunda áratug seinustu aldar.  

Er Paul McCartney, bassaleikar og söngvari Bítlanna og  lagahöfundur bandsins á móti John 

Lennon (sem kunnugt er þá eru þeir skráðir fyrir flestum lögum Bítlanna) gaf út sína frægu 

yfirlýsingu um að Bítlarnir væru hættir að starfa saman árið 1970 var annað umhorfs í 

plötuspilaramálum landans og heimsins og þessir spilarar komnir víðar en var fáeinum árum 



fyrr og meira og minna inn á flest heimili í þessu landi.  Tók enda öll plötusala í löndunum 

stórt stökk upp á við í þessu gróskumikla tímabili tónlistarsögunnar sem framleiðendur 

brugðust vitaskuld við. 

Til að fá heyrt Bítlamúsíkina var Ríkisútvarpið það sem mest var horft til. Vinsælasti 

þátturinn þá var tvímælalaust ósklagaþátturinn „ Lög Unga Fólksins „ – sem margir muna 

eftir. Í þáttinn sendu hlustendur hvorir öðrum kveðjur og báðu um óskalög.  

Er Bítlaæðið reis hvað hæst á Íslandi var Lögum Unga Fólksins skipt til helminga og var fyrri 

hálftíminn tileinkaður þeim sem báðu um lög Bítlanna. Hinn hálftímann fengu hinir sem vildu 

heyra söngva með öðrum flytjendum. Ekki mann ég hve margir þættirnir með þessu sniði 

urðu en um tíma gekk þetta svona fyrir sig á RÚV og sýnir vitaskuld áhuga krakkanna, 

unglinganna og unga fólksins almennt á þessari hljómsveit, sem á sér engan líka í sögunni. 

Ýmislegt barst út og var sumt í formi " frétta. "  Mann til að mynda vel eftir „ fréttinni „ sem 

einn sagði okkur á skólalóðinni í einum frímínútunum í Lækjarskóla Hafnarfjarðar er 

viðkomandi fullyrti að hafa séð „ Starr  í leigubíl í Reykjavík, „ - eins og hann sjálfur orðaði 

þetta. Og átti við Ringo Starr. " Fréttin „ vakti sem vonlegt var gríðarleg viðbrögð í hópnum 

og var sá sem „ fréttina „ flutti ekki bara áhugaverðasta persóna dagsins heldur líka næstu 

daga á eftir.  

Fréttin reyndist því miður vera hrein lygi. Áhrifin voru þó til staðar og ekki alveg loku fyrir 

það skotið að maður kíkti ekki vel á hvern leigubíl sem framhjá manni ók í nokkra næstu 

daga. Lengi má vona. En allt kom fyrir ekki. „ Starr „ sást ekki í neinum leigubíl sem ók hjá.  

Bæði Ringo Starr og Sir Paul McCartney hafa komið til Íslands. Ringo Starr nokkrum sinnum 

og Paul McCarteny að minnsta kosti einu sinni. En það var löngu seinna. 

Kvikmyndin „ A Hard Day‘s Night, „ kom út 1964, var á sínum tíma sýnd í Tónabíó í 

Reykjavík. Myndin vakti gríðarlega athygli og fór sigurför um heimsbyggðina.  

Kvikmyndin " A Hard Day‘s Night " kom, ef ég mann rétt, til sýningar á Íslandi fljótlega eftir 

útgáfu sem var nýlunda á Íslandi um nýjar kvikmyndir. Í þann tíð voru bíómyndir ekki teknar 

til sýningar fyrr en eftir tvö til þrjú ár. Annað gilti um A Hard Day‘s Night, vegna auðvitað 

áhuga ungmennanna.  Sem talaði auðvitað sínu máli.  

Myndin gerði stormandi lukku og trúlegt að hún hafi skilað bíóinu sínum hagnaði. Öll aðsókn 

enda gríðarleg.  

Sjálfur sá ég myndina í Bæjarbíó í Hafnarfirði, frekar en Hafnarfjarðarbíó, er hún var tekin til 

sýningar í bænum og heyrði öskrin, sem voru reyndar ekkert rosaleg, í bíógestum í upphafi 

sýningarinnar og öðru hvoru „ geltið „ í fólkinu á meðan á sýningu stóð. Hvort maður „ gelti „ 

sjálfur mann ég ekki lengur. Þó má vel vera að svo hafi verið. 

Þrátt fyrir ofuráhuga minn á Bítlunum átti ég enga, aldrei reyndar, LP plötu með þeim á 

sjöunda áratugnum. Ekki var það fyrr heldur en í kringum 1990, kannski síðar, sem ég keypti 

mér allan Bítla- pakkann í þá cd- formi og gat hlustað á lög þeirra með tölu.  

Þá fyrst, að dæmi sé tekið, heyrði ég meistarastykkið Sgt Peppers Lonely Heart Club Band 

sem út kom 1967 í heild. Lögin hafði maður svo sem heyrt en ekki  í þeirri röð eins og á 



plötunni. Pakkann á ég enn og spila öðru hvoru. Til að mynda núna á meðan ég tek þetta efni 

saman. Enda vel viðeigandi. Ekki satt?  

Skemmtileg upprifjun sem þú vonandi gleðst með mér yfir. 

 

Fiskhjallarnir og trönurnar. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

  

Ljósmyndin er frá sömu hjöllum í Hafnarfirði sem  

frásagan er um en tekinn dálitlu seinna.  1972. 

Í þessu landi hefur lengi tíðkast að hengja fisk upp á sporðunum tvo og tvo saman og leggja 

yfir rá og láta vindinn sjá um að þurrka hann og nota til verksins sérstaka aðstöðu. Allt vel 

þekkt og eru fiskhjallar notaðir til verksins. Gegn þurr fiskurinn heitir skreið.  

Lengi keyptu Nígeríumenn af okkur skreiðina og fengu bragð í munninn í hvert skipti sem 

þeir renndu huganum til fiskhjalla íslenskra og fiskbreiðanna sem þar héngu. Stundum var 

rífandi gangur í þurrkuninni og hver rá fullsetinn hangandi fiskum.  Stundum var minna 

umleikis og hjallarnir stóðu auðir langtímum saman.  

Ýmsar sögur fóru af þessari Nígeríu- skreið. Ein var að skipfarmur fór héðan og er kallarnir 

opnuðu lestarlúgurnar úti skreið skreiðin sjálf upp úr lestinni og í land. Orðin vel möðkuð og 

heilmikið líf komið í þetta undir lúgunni. Svona voru sögurnar og ekki allar alveg heilar þó 

sannleikskorn mætti eflaust í þeim finna. 

Á vorum uppvaxtarárum voru hjallarnir í Hafnarfirði notaðir og hékk fiskur á mörgum 

þverslám.  Þeim var og ágætlega við haldið og staðsettir á nokkrum stöðum í bænum.  Mann 

ég eftir hjöllum við Reykjavíkurveg, gegnt bensínsölunni sem nú er, og öðrum við 

Garðveginn. Hét hann ekki annars Garðavegur vegurinn til Garðaskóla og áfram út á 



Álftanes?  Hét þessi vegur kannski  Vífilstaðvegur?  Munum að umhverfið í þann tíð var 

svolítið öðruvísi þá en nú og þarf aðeins að rifja upp þetta umhverfi til að muna.  

Svæðið norðan byggðarinnar í Hafnarfirði, eftir að Garðavegsbrekkunni sleppti, var nánast 

allt óbyggt og voru íbúðarhús á stangli í landi Hafnarfjarðar sem endaði skömmu áður en 

komið var að bænum Bala. Á Bala á sjöunda ártugnum var rekin hestaleiga.  

Eins og áður þá sjá krakkar ýmsa möguleika á ýmsum stöðum og heldur þeim fátt frá leikjum 

finni þeir bara sjálf út að þarna og þarna megi búa til ýmislegt úr því sem er á staðnum. 

Hjallarnir á reitnum fyrir ofan Víðistaðatúnið voru í eigu Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar.  Á 

þessum reit var ein bygging nokkuð löng undir veiðarfæri fyrir togara í eigu 

Bæjarútgerðarinnar.  Gott ef þar var ekki verkaður saltfiskur fyrir tíma veiðarfæranna. 

(Í þessu húsi störfuðu nokkrir kallar sem sáu um veiðarfærin og að koma bobbingum, netum, 

tógum og vírum um borð áður en skipin lögðu úr höfn. Þetta var gömul timburbygging. Til 

frekari glöggvunar skal þess getið að fyrir neðan þetta hús var mjór vegur í hrauninu sem farið 

var inn á að ofanverðu og niður bratta brekku.  Við götuna, til beggja handa, stóðu nokkrir 

kartöflugarðar sem menn nýttu á sumrum undir kartöflurækt sína. Held að enn megi sjá þessa 

veglagningu þarna í hrauninu. Fyrir ofan þessa garða, í norðurátt, var svo sjálft hraunið. 

Byggingar í kring hafa nú tekið stóran toll af þessu hrauni. Vegslóði þessi tengdist við 

Herjólfsgötu og stutt eftir í Malirnar, sjá mynd, fiskvinnsluhúsið sem lengi var starfrækt. 

Veiðafærahúsið sem um ræðir stóð við Hjallabrautina sem nú er og ekki langt frá staðnum 

sem Skátaheimilið er til húsa og norðan megin við veginn og eilítið neðar.) 

 

1965.  Bátur í nausti, Malirnar í baksýn. 

Hjallarnir við veiðafæragerðina höfðu sinn sjarma. Oft fórum við strákarnir þangað til að leika 

okkur. Eitt sem við gerðum var að klifra upp á þá og renna trönunum saman og mynda pall 

sem við bundum við slánna til að ekki gliðnaði allt í sundur er gengið var á honum. Úr þessu 

varð hið besta virki og batnaði eftir að rekkverkið allan hringinn kom. Einnig gert úr trönum 

sem nóg var af í kring og naglar reknir í eða vafið með snæri og fest með þeim hætti. 

Trönupallurinn nokkra metra frá jörðu bjó til alveg sérstakan heim sem við réðum og ríktum í 

á meðan við gátum verið þarna. 



Hvernig sem á því stóð að þá amaðist ekki nokkur maður við þessu né heldur skipti sér af því 

sem þarna var gert. Enda á þeim tímum sem hjallarnir stóðu auðir og ekki verið að nota þá 

neitt. Mann alltént ekki eftir neinni afskiptasemi.  

Þegar kom að því hjá Bæjarútgerðinni að nota hjallanna var öllu stútað sem við lögðum vinnu 

í og trönurnar dregnar sundur með hraði og færðar til eins og best hentaði fiskþurrkuninni. 

Næst er við mættum þangað til leiks var ekki við það komandi að gera neitt. Allt orðið fullt af 

hangandi fiski sem vindurinn sveiflaði til og frá. Þá var fátt til ráða nema hverfa frá og finna 

sér annað leiksvæði.  

Á meðan ekkert var þarna máttum við strákarnir ólmast þar eins og við vildum. Enda engin 

skemmdarverk unnin og ekkert verið að fjarlægja neitt af staðnum og engu stolið né skemmt.  

Upp á hjallapallinum fékk ímyndunaraflið frítt spil. Eins og börn oft gera vorum við líka 

uppteknir af hetjunum okkar úr bókmenntunum. Strákar, margir að minnsta kosti, heilluðust 

af Prins Valiant og muna eflaust margir eftir sögum af kappa þeim og um hvað þær voru, þó 

sjálfur sé ég búinn að gleyma í dag hvað prinsinn vann sér til frægðar. Eina sem ég mann er 

þetta nafn Prins Valiant. Samt er nokkuð öruggt að hann hafi átt sinn þátt í hugmyndinni að 

pöllunum og því sem þar fór fram og eflaust líka bíómyndirnar ætlaðar börnum og 

ævintýraheim barna sem maður sá á þessum tíma. Margt hjálpaðist að. 

Fyrir kom að á svæðinu sem hjallarnir voru á færu fram miklir skylmingaleikir á sumrum og 

að menn skiptu liði og skylmdust með sverðum og verðu sig með skjöldum og gerðu oft með 

miklum „ glæsibrag. „ Segjum það.  

Öll „ vopn „ voru vitaskuld smíðuð af okkur sálfum og  sverðin gerð úr tré og skyldir 

krossviði eða masonett, hét það ekki það? Nokkrar svona styrjaldir voru háðar en ævinlega 

reynt að haga málum á þann veg að engin meiddist. Kæmi það fyrir að einhverjum hlypi of 

mikið kapp í kinn og gleymdi sér stundarkorn í hita leiksins og slægi einhvern, óvart, of fast 

og sá sem höggið fékk færi að grenja kom snarlega stopp á bæði liðin og hljóp hver 

skíthræddur til síns heima. Og friðarsamkomulag komst snarlega á. Að meiða engan var 

þegjandi samkomulag um. Einu sinni eða tvisvar mann ég eftir svona grenji og að los kæmi á 

liðið við það þó að bardagarnir væru svolítið fleiri sem fram fóru. Hugmyndin að þessum 

bardögum kom líklega beint úr bardagasenum kvikmyndanna. Segið svo að kvikmyndin hafi 

ekki áhrif.  

Ekki svo að skilja að börn í dag leiki sér ekki. Börn verða alltaf börn með sína leikjaþörf á 

hvaða tímabili sem er. Þó má fullyrða með nokkurri vissu að sagan sem þau munu færa í letur 

sextug frá sínum uppvaxtarárum sé ekki lík þessari. Hafnfirsk börn lifa annarskonar aðstæður 

í dag en tíðkaðist hjá jafnöldrum þeirra árið 1962-1963-1964-1965 og 1966 er höfundur lifði 

ævintýraheim krakkans í eigin veruleika.  

En til hvers er svona samantekt? Sannleikurinn er að hún er hluti hafnfirskrar sögu og tengist 

því ekki nema að litlu leiti manneskjunni sem tók efnið saman sem sjálf tengist við stærra 

samhengi í bænum sínum. Margir muna margt af því sem hér er tíundað og margir voru líka 

þátttakendur. Leiksvæðin voru mörg en kannski ekki svo ólík í reynd í þann tíð.  

Að rifja upp það sem er jákvætt og skemmtilegt er - jú - skemmtilegt. Ekki satt? Dökkar 

hliðar voru líka á þessu tímabili. Aðrir sjái um að úttala sig um þá hlið mála. Ef þeir sjálfir 

vilja.  



Sundið. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Sundhöll Hafnarfjarðar 

Sundáhugi er gríðarlegur í dag og er vel mætt í sundlaugarnar. Heitu pottarnir draga að og er 

sundlaugin og heitu pottarnir að sumu leiti „ kjaftastóllinn „ hjá mörgu nútíma fólki. 

Engin er til sá hafnfirðingur sem ekki veit hvar Sundlaug Hafnarfjarðar, eins og hún hét til að 

byrja með, er. Húsið er sérstakt og vel sýnilegt í bænum. Ágæt staðsetning.   

Komi menn sjóleiðina til Hafnarfjarðar má vel geta sér þess til að sundlaugin sé fyrsta húsið 

sem þeir veiti athygli er nær byggðinni kemur. Þessari hvítu, háreistu byggingu með mörgu 

ílöngu gluggunum á suðurhlið vita bæjarbúar um og hafa flestir þeirra komið þar inn fyrir dyr 

og fengið sér sundsprett í tuttugu og fimm metra langri lauginni. 

Bygging Sundlaugar Hafnarfjarðar hófst 1940 en tafðist vegna stríðsins og var formlega 

opnuð 23 ágúst 1943. Til að byrja með var í laugin óyfirbyggð og notaður í hana sjór. Sjónum 

var dælt með rafmagnsdælum og hitaður með kolum og rafmagni og hreinsaður með nýtísku 

hreinsibúnaði. Sjávarhiti frá 0 gráðum og upp í 12 gráður, þegar best lætur, telst ekki 

heppilegur hiti í sundlaug og því gripið til þess ráðs að hita hann í þar til gerðum tækjum. 

(Áður en laugin kom fór sundkennsla fram í sjónum og hefur byggingin verið bylting fyrir 

sundkennsluna í Hafnarfirði og fleiri lært sundtökin.) 

Um 1965 1966 var Sundfélag Hafnarfjarðar ákveðin vettvangur hafnfirskra krakka í 

vesturbænum. Þá alltént var mikill fjöldi krakka skráður í sundfélagið sem æfði í sundlauginni 

hvort sem var einu sinni eða tvisvar í viku. Einn hópurinn frá þessum tíma var öllum stillt upp 

á öðrum sundlaugarbakkanum og stóð ljósmyndarinn á hinum og smelti af. Myndin sýnir 

stóran hóp krakka og kæmi mér ekki á óvart að hann teldi fjörtíu.  Þó ég viti það ekki með 

neinni vissu. Enda langt um liðið síðan mynd þessi hafnaði í glatkistunni þó hún hafi árum 

saman verið í fórum höfundar og hann einn þeirra sem þar sést.  En tíminn tekur víst allt og 

mann sjálfan að lokum.   

Núna hefði verið gaman að birta hana. Því er víst ekki að heilsa. Ekki mann ég hvort allir sem 

myndin var af fengu eintak.  Sé svo er líklega til eintak einhversstaðar.  



Sumir, sem æfðu sund á þessum tíma og voru í sundfélaginu, náðu síðar allgóðum árangir í 

faginu og unnu til verðlauna fyrir sín sundafrek. Flestir voru samt þarna vegna góðs 

félagsskapar. Og var ég einn þeirra sem gutlaði með mest vegna félagann.   

Þeir sem þjálfuðu hópinn voru tveir. Erling Georgsson og Trausti sem ég mann ekki 

eftirnafnið á. Hvort þeir störfuðu saman eða þjálfuðu í sitt hvoru lagi mann ég ekki heldur. Þó 

má vera að annar hafi þjálfað stelpurnar og hinn strákanna. Gott ef ekki var.  

Sundáhugi okkar strákanna var með öðrum orðum töluverður þó keppnisandinn væri misjafn 

og alvaran við þetta mismikil.  

Ekki létum við okkur bara nægja að nota sundlaugina til sundsins heldur áttum til að synda í 

ísköldum sjónum á góðum og heitum sumardegi. Staðurinn sem við sóttum oftast, kannski sá 

eini, var vestur af Mölunum, fiskivinnsluhúsinu, og þar í dálítilli vík sem hentaði ágætlega til 

sjósunds. Á þennan stað komum við oft og notuðum í nokkur sumur. Áratugum seinan kíkti 

maður þarna við og sá að víkin var eins og hún þá var. Kannski að smásteinar fjörunnar væru 

ívið fleiri nú heldur en þá.  Við engu hafði verið hróflað í aðalatriðum. Sem er gott. 

 

Vestan við braggana er víkin sem við syntum stundum í.   

Brúsastaðir eru þarna skammt frá. 

 Dálitinn tíma tók mann að fara ofan í ískaldan löginn. Eftir smá stund varð veran bærileg og 

vandist kuldinn og maður lagði í sundtökin. Eftir það var eftirleikurinn ekki svo slæmur og 

við syntum þarna fram og til baka uns mönnum fannst nóg að gert í bili og drifu sig í land.  

Að minnsta kosti einu sinni, máski tvisvar, var ákveðið að synda frá þessari vík og yfir í 

sundlaugina. Ekki mann ég hve margir syntu þessa leið. Mann þó með vissu eftir einum. Þó 

getur verið að annar hafi þreytt sundið með hinum og stigið ásamt honum á land við 

sundlaugina og komið sér fyrir undir ylvolgri bunu sturtunnar. Að synda alla þessa vegalengd 

var ekki heiglum hent og leiðin, skal ég segja ykkur, nokkuð löng.  

Svona var nú mórallinn á þessum tíma í bænum.  Það sem við hins vegar gerðum var í sjálfu 

sér ekkert einsdæmi og þótti ekkert sérstakt. Margir aðrir strákar á sama reki gerðu hið sama 

þó á öðrum stöðum í bænum væri. 

Á árum áður og fyrir tíma sundlaugarinnar var sjórinn eina sundsvæðið fyrir þá sem vildu 

synda. Faðir minn heitin sagði mér eitt sinn frá sundkeppni sem fram fór í höfninni þá ungur 

maður og lét þess getið í leiðinni að fyrir hafi komið að sundmenn þyrftu að ýta 

klósetpappírnum frá sér á sundinu. Skólpinu frá húsunum var á þessum tíma öllu dælt út í 

höfnina. Geðslegt það. Faðir minn er fæddur 1920. Ekki veit ég um sannleiksgildi þessara 

orða en hitt víst að skólpinu var áratugum saman dælt í þessa höfn. 



Þó sjósund væri ekki algengt á sjöunda áratugnum var það þó fráleitt einsdæmi.  Margir í dag 

synda sjósund jafnt að vetri sem sumri.  Ekkert er nýtt undir sólinni.  

Einu sjósundi mann ég eftir frá sundlauginni og inn í höfnina, frekar en víkinni við Malirnar. 

(Minnir þó að menn hafi synt þaðan og til sundlaugarinnar en ákveðið er þangað kom að fara 

lengra og alla leið inn í höfn. Frá öðrum hvorum staðnum var farið og sundið synt.)  

í þetta sinn var Erling heitinn Georgsson með okkur.  Hann synti þessa vegalengd og að mig 

minnir einhver strákanna líka með honum. Er nokkuð viss um að svo var. Minni á að langt er 

um liðið og maður ekki daglega að velta þessu fyrir sér. Fór þó ekki sjálfur en gekk þessa leið 

ásamt öðrum félögum og stóðum við á enda gamla hafnargarðsins er sundgarparnir syntu þar 

um og til gömlu bryggjunnar og klifu stigann utan á henni.  Bryggjan var skammt frá Gamla 

hafnargarðinum. Allt annað en uppgefnir menn stóðu á bryggjugólfinu og frekar borubrattir 

en aðframkomnir af þreytu. Mann vel eftir orðum Erlings, á meðan sundið enn stóð og hann 

við enda garðsins í sjónum, sem talaði um hve straumurinn þarna væri mikill, og hló um leið. 

Líklegt er að byrjað hafi verið að falla út.  

(Hér má bæta við að Erling Georgsson var um tíma einn af okkar fremstu sundmönnum og 

vann til fjölda verðlauna í sundinu.)  

Sundið fór fram eftir kvöldmat og lognið yfir og allt um kring. Sjórinn í þetta skiptið var 

nokkuð heitur og réðst af góða veðrinu og sólskininu daganna á undan sem náði að hita 

hafflötin töluvert upp en þó ekkert í líkingu við það sem gerist á sólarströnd þar sem hiti 

sjávar við ströndina skagar upp í að vera sundlaugaheitur.  

 

Myndin til hliðar er tekin á Costa del sol á Spáni í ágúst 1979. 

Á þessari strönd, sem myndin er af,  

er sjórinn svolítið hlýrri en mögulegt er að hann verði á Íslandi. 

þarna var ekkert mál að svamla um og synda og menn iðnir við sitt sund.   

Enda lofthiti nokkuð hærri en íslendingar eiga að venjast. 

Hví sund þetta var þreytt giska ég á að hér hafi verið um hreina hugdettu að ræða og menn 

viljað spila af fingrum fram eins og í flest önnur skipti sem við strákarnir komum saman til 

annað hvort leikja eða sunds. Fæst sem gert var laut mikilli skipulagningu. 



Sundið vakti enga athygli í bænum á þessum tíma af þeirri ástæðu einni að menn voru ýmsu 

vanir og svona lagað bara hluti bæjarmyndarinnar í þann tíð og ekkert til að tala um.  

Í dag er líklegt að menn þyrftu leyfi lögregluyfirvalda til að gera svona lagað og að þeim gert 

að uppfylla allskonar öryggiskröfur og hafa með sér björgunarsveitina á staðnum til að grípa 

inn kæmi eitthvað upp á, eins og vitaskuld alltaf getur gerst. Allt slíkt hins vegar kallar á 

skipulag frá A til Ö og ekki lengur hugdetta sem einhver í hópnum skyndilega fékk. Úr 

skipulagi er ekki lítið gert en sýnir vel hugafarsbreytinguna sem orðin er á svo mörgum 

sviðum í bænum sem ég eyddi æskuárunum í. Í þann tíð var ekki mikið um slíka skipulags 

þanka. Samt skiluðu allir sér heilir heim þó sumir sem þarna voru séu nú farnir yfir móðuna 

miklu.  

Sett hér inn til gamans, upprifjunar og vonandi líka fróðleiks um hluta bæjarmyndar 

Hafnafjarðar eins og hún leit út á þessu árabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humarinn og togaralöndunin. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

 

Eldborg GK 13 utan á togaranum Röðli GK í Hafnarfjarðarhöfn. 

Búið er að leggja Röðli og hann lokið sinni þjónustu sem stóð í áratugi. 

Í hús  Bæjarútgerðarinnar sést og máski líka aðstaðan vinstra megin  

sem humarinn á sínum tíma var unnin í á jarðhæð.  

Myndir er tekin 1974. 

Eftir að sjómenn hófu veiðar á humri við landið var humrinum landað óslitnum og hann 

slitinn í húsnæði Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar og þar á jarðhæð, við hlið fiskmóttökunnar. Eða 

var þetta gert í sjálfri móttökunni? Mann ekki hvort heldur var.   Á jarðhæð voru alltént 

nokkur rými og aðstaða til ýmiskonar fiskvinnu. Í salnum sem tekin var undir humarinn var 

komið upp borðum eins og þurfti og humrinum mokað upp á þessi borð.  

Að slíta humar er að skilja humarhalann frá hausnum. Fyrir þá sem ekki þekkja til. Hausnum 

er hent. 

Humarinn veiðist einkum við suðurströndina frá Hornafirði og vestur eftir landinu og allt inn í 

Faxaflóa og heitir leturhumar. Nokkuð er af humri í kringum Vestmanaeyjar. 

Leturhumarinn hefur nafn sitt af því að á plötunum sem þekja hann er eins og stafakort. Þessu 

hefur væntanlega engin tekið eftir. Allavega ekki ég. Á þessari humartegund hófu menn 

veiðar í kringum 1962 - 1963 eitthvað svoleiðis.  Merkilegt að menn hafi ekki uppgötvað 

humarinn fyrr jafn mikið sælgæti í munni og hann er.  

Eins og áður segir kom humarinn óslitinn að landi og þurfti svolítinn mannskap til að slíta 

hann. Bátar sem Bæjarútgerðin var í viðskiptum við lönduðu humarafla sínum í stöðina. Hvar 

þeir veiddu veit ég ekki um. Kannski Faxaflóa?  

Um humarslitin sáu mestmegnis hafnfirskir krakkar þetta níu, tíu ára gamlir og var maður 

einn þeirra sem þátt tók. Um vinnu bað maður og fékk vinnu, nú eða fékk ekki, eins og 

gengur. Ekki var á vísan að róa. Krakkarnir mættu upp á von og óvon.  Að mæta gaf sinn 

möguleika. Stundum mætti maður ekki og engin laun komu þann daginn.  



Tímakaupið reiknaðist eftir aldri krakkanna og mann ég að níu ára fékk lægri laun heldur en 

sá sem tíu ára var. Í lok vinnutímans kom fyrir er maður mætti hjá verkstjóranum, (Kalli hét 

hann) sem tók niður nafn manns og spurði mann aldurs að maður sagði kinnroðalaust „ tíu ára 

„ og laug til  um eitt ár. Stundum gleymdist þetta og maður var bara níu ára og fékk krónunni 

minna á tímann. Krónan hafði annað verðgildi í þann tíð. (Ekki mann ég lengur hvort 

krakkarnir væru annað hvort fyrir hádegi eða hæfu sinn vinnudag eftir hádegismatinn né 

nákvæmlega hvernig þessu væri háttað en breytir ekki hinu að krakkar, skólabörn í sumarfríi, 

sáu mest um humarslitin.) 

Allir vita að ekki þarf að kenna börnum að segja ósatt. Að ekki sé talað um séu peningar boði. 

Fyrir peninga mátti kaupa sér Kókflösku, Sínalkó, súkkulaði og alvöru „ Haltu kjafti „ 

karamellu, sem mig minnir að hafi kostaði túkall, fara í bíó og gera margt annað sem hugurinn 

girntist en blankheitin hindruðu mann "of oft " í, segjum það, og engan aur að sækja til 

mömmu og pabba.  

„ Haltu kjafti „ nafnið loddi við þessar karamellur frá sælgætisgerðinni Freyju vegna þess 

hversu stórar þær voru og erfitt að tala með þær upp í sér. Þær fylltu munninn og voru nokkuð 

vinsælar vegna þá bragðsins.  Ekki hins. Hvort þær séu enn til veit ég ekki. Má samt vel vera  

Fyrir kom að humarinn væri lifandi þegar við fengum hann upp á borð til okkar og bendir til 

þess að stutt hafi verið fyrir bátanna að sækja. Kom þá skrítin svipur á sum andlitanna við 

borðið og að unga fólkið hikaði svolitla stund við að grípa í kvikindið og reyndu að koma 

lifandi skepnunni yfir á næsta krakka, svo lítið bæri á. Griparmarnir hreyfðust og klóin fremst 

ýmist opnaðist og lokaðist. Allt svolítið ógnvekjandi. Stundum tókst bragðið. Stundum ekki. 

Örskoti seinna lá halinn samt á sínum stað og hausinn í ruslakörfunni gerðri úr „ bambuss ", 

var það ekki?  

Að slíta humar í landi var skammvinnt „ ævintýri „ og lagðist af nokkrum árum síðar er 

sjómennirnir hófu sjálfir að slíta hann um borð og setja í tunnur fylltum sjó með ís í til 

kælingar. Tunnunum var svo landað og aflinn líklega unninn í Bæjarútgerðinni í Hafnarfirði. 

Samantektir mínar frá æskuárunum í Hafnarfirði spanna árin 1962 til ársins 1966.  

Landanirnar upp úr hafnfirskum togurum og uppskipun farskipa sem þangað komu voru að 

mestu leiti í höndum krakka og unglinga á sumrum eftir skóla. Verkið hvíldi á annarra 

herðum á vetrum. 

 

Í júlí 2004 eru hús Bæjarútgerðar 

Hafnarfjarðar enn uppistandandi. 
Byggingar eru nú horfnar. 

Sjá má efstu hæð (gula húsið) sem 
vélsmiðjan Klettur byggði. 

Einnig það hús er horfið af sjónarsviði 



hafnfirskrar bæjarmyndar. 

Á morgnanna, er löndun hófst, mætti grúi krakka á bryggjuna og stóð verkstjórinn (Jón) mitt í 

þvögunni og valdi stráka úr hópnum með því að benda á þá og segja: „ Þú – Þú – þú „ – Þeir 

úr hópnum sem á var bent fóru um borð og byrjuðu löndun er lúgur höfðu verið fjarlagðar 

ofan af lestaropunum og hægt að drífa sig niður. Maður kom sér fyrir í þvögunni í von um að 

verða valin, sem oft gerðist en ekki alltaf. Margir um hituna og stór hópur drengja hvarf frá án 

handtaks og launa er búið var að velja löndunarlið dagsins.  

Sama gerðist næst er skip eða togara bar að landi að grúinn mætti og verkstjórinn kom sér 

fyrir í miðri þvögu segjandi sömu orð og fyrr: „ Þú – Þú – Þú „ - og svo framvegis. Fyrir kom 

að maður kæmist að eftir hádegishléið ef einhver mætti ekki eftir matarhléið og fylla þurfti í 

skarð hans.  Allur gangur var á. 

Stundum kom fyrir að grútsyfjaður ég nennti ómögulega að vinna í dag og maður snéri við á 

miðri leið og gekk til baka með þá afsökun á vörunum að hafa ekki fengið vinnu í dag. Þó 

ekkert hafi reynt á. Svarið var tekið trúanlegt af þeirri ástæðu að allir vissu að ekki væri hægt 

að taka við öllum sem komu og að uppskipunarvinnan væri svona happa og glappa starf. Ekki 

var maður svo sem einn um letina því eftir einum leikfélaga mann ég sem stakk hausnum 

grútsyfjaður fyrir hornið á hvíta vigtarskúrnum við höfnina og kíkti á fjölmennan hópinn sem 

kominn var og líka er hausinn hvarf snögglega frá þessu horni án þess að guttinn gengi til 

hinna. Hann fékk heldur ekki vinnu í dag. Sagði hann að minnsta kosti heima hjá sér og var 

eins og ég líka tekin trúanlegur. Af auðvitað sömu ástæðu. 

Eftir því sem maður kom oftar niður á höfn er togari eða flutningaskip lá við festar fékk 

maður oftar vinnu.  

Fjöldi stráka vann hverju sinni við þessar togaralandanir og muni ég rétt var einn maður um 

hverja stíu og stundum tveir lægi mikið við. Við sjáum að fjöldin hefur verið nokkur. Margar 

stíur fylgja einum togara. Að klára eina stíu yfir daginn þótti ágætis afköst. Sumum tókst 

þetta, öðrum ekki. Sjálfur náði ég aldrei að klára mína stíu er flautað var og menn hurfu til 

síns heima að dagsverki loknu.  

 

Mynd. Hafnarfjörður í júlí 2006.   

Stálþilið ekki lengur aðstaða báta til  

löndunar afla heldur geymslusvæði.   

Sú var tíð að vertíðarbátar kæmu  

þangað og vörubílar stæðu við hvern  

þeirra og löndunarmál hífð upp úr lest  

og sveiflað yfir á pallinn og losuð.   

„ Í þá gömlu góðu daga. „ 

Sama gilti í löndunarvinnunni og humrinum. Verkstjórinn spurði mann um aldur er hann í lok 

dagsins skráði niður nöfn allra sem unnu hjá honum þann daginn. Tólf ára fékk hærri laun en 



tíu eða ellefu ára. Og stundum var maður þá bara tólf ára þó árinu yngri væri. Verkstjórinn 

rétti manni svo launaumslagið á föstudögum, útborgunardaginn á skrifstofu sinni til húsa á 

jarðhæð í Bæjarútgerðinni, þar á horninu gegnt Hafnarkaffi.  Litla staka húsinu sem margir 

muna eftir. Launaumslagið í hendi var auðvitað stóra stundin sem gerði erfiðið þess virði að 

hafa erfiðað í lönduninni.  

Fyrir kom að ekki væri rétt upphæð í umslaginu. Stundum var hún of há og stundum var þar 

minna en þar átti að vera. Væri hún of há var nú ekki verið að hreyfa við neinu. Öðru gilti um 

of lága krónutölu. Þá var skundað beint til verkstjóra og honum tilkynnt um ástandið og farir 

ekki sléttar. Karlinn færði gleraugun af enninu, tók fram bókina, fann nafnið, kíkti á tímanna 

sem hann hafði skráð og fór yfir stöðuna. Maður mundi hve lengi unnið var þennan og hinn 

daginn og karlinn líka og allt var leiðrétt. Ekkert mál. Líklegt er að maður hafi þó þurft að 

bíða til næsta föstudags eftir mismuninum. En þá líka kom hann.  

Að krakkar tækju þátt í bæjarlífinu með þessum hætti í þann tíð talaði ekki nokkur maður um 

og öllum fannst bara sjálfsagt og eðlilegt að gerðist. Í dag er annar hugsunarháttur uppi. Og 

auðvitað mátti margt breytast. En hafa breytingarnar orðið til góðs? Að sumu leiti já en ekki 

öllu. 

Bílaleikir og bófaleikir. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Maxbox bíll. Leikfang sem vinsælt var og margir líka áttu. 

Eins var með okkur strákanna í vesturbænum í Hafnarfirði og aðra stráka á svipuðu reki að þá 

heillaði bíllinn okkur líka. Allskonar farartæki voru til í eigu manns sem flest komust nú fyrir 

lófanum. Sumir bílanna voru reyndar stærri. Átti sjálfur heilmikinn vörubíl úr plasti kominn 

alla leið frá Þýskalandi. Vörubílinn hafði sturtu sem hægt var að lyfta með handafli. Alvöru 

tæki og Þýsk gæðasmíð.  Sterkt og endingargott leikfang sem endaði auðvitað á haugunum 

með minnkandi áhuga sem aldurinn bjó til. Eitt sinn barn og krakki svo færast fullorðinsárin 

yfir. Svona er lífið.  

Maxboxbílarnir, margir muna eftir þeim, gerðir úr einhverskonar járnblöndu, voru vinsælir og 

til, hygg ég, á öðru hvoru heimili þar sem börn á annað borð voru. Maxboxbílarnir þóttu 

vönduð leikföng en frekar dýr, muni ég rétt en entust vel og á ég enn í mínum fórum  Maxbox 



leikfangabíl. Að vísu ekki frá þessum tíma heldu keyptur af kornungum götusala fyrir 

nokkrum árum sem seldi glingur og gler við verslunarkeðju til góðgerðarmála. Kaupin voru 

auðvitað bara styrkur í „ gott málefni. " 

Bílaleikir voru nokkuð reglulega iðkaðir og fóru fram bæði utandyra og innan. Væru þeir inni 

var eitt herbergi lagt undir aksturinn og svo brunað um göturnar sem lagðar voru. Einn 

strákanna í hópnum átti til haug af fimmeyringum sem hann varðveitti í forláta dollu. Sögu 

allra þessara fimmeyringa þekki ég ekki.  Fimmeyringarnir voru brúkaðir í þessa merkilegu 

veglagningu innandyra. Þess á milli voru þeir ofan í þessari dollu og á sama stað hjá eiganda 

og geymdir í rúmfatakassa við höfuðgaflinn.  

Töluverðan tíma hlýtur að hafa tekið okkur að raða öllum þessum fimmeyringum á gólfið og 

mynda göturnar sem gengu í sveigjum og beygjum um allt gólf herbergisins sem var nokkuð 

stórt og allt laust pláss inni meira og minna lagt vegum gerðum úr fimmeyringum. Hópurinn 

varð með tímanum nokkuð slípaður í svona veglagningu innanhús.  

Sem sagt! Með þessum hætti urðu til vegir inn í þessu herbergi sem ekið var eftir með öllum 

þekktum hljóðum bílhreyfils sem mögulegt er að munnur manns gæti búið til. Allir þekkja 

þetta.  

Hægt er að ímynda sér að oft hafi tiltektin lent á húsmóðurinni blessaðri og að hún hafi þurft 

að tína alla þessa fimmeyringa saman eftir okkur er á leikinn leið og útþráin skyndilega greip 

hópinn sem hvarf í hendingskasti út um útidyrnar og eins og hendi væri veifað og var horfinn 

eitthvað út í buskan, hvort heldur var hjólandi eða gangandi. Mann þó eftir atvikum þegar við 

gengum sjálfir frá fimmeyringahrúgunni í dolluna góðu. Allur gangur hefur eflaust verið á. 

 

Líkt og gilti um aðra hafnfirska strákahópa á sjöunda áratug síðustu aldar vorum við „ miklir 

stríðmenn „ - segjum það, og fylltir hugmyndum hetja okkar úr einkum bíómyndunum og 

Kanasónvarpinu sem að dæmi sé tekið sýndi vikulegan þátt á þessum árum sem hét Combat 

og engin almennilegur piltur gat misst af. Þættirnir gerðust í seinna stríði og nutu talsverðra 

vinsælda á þessum árum hjá bæði fullorðnum og hinum sem yngri voru. Í þáttunum vann 

Kanninn alltaf, tapaði aldrei né gerði axasköft. Almennilegt. 



Hluti af þessu voru „ Bófaleikirnir „ sem allir strákar þekkja og fóru fram ýmist utandyra eða 

innan. Mest úti.  

Eitt sinn stóð svona stríðsleikur yfir og voru menn vopnaðir skammbyssum í slíðrum að hætti 

alvöru kúreka. Leikurinn fór fram við heimili eins okkar og voru menn í liðum og ógurlegur 

læðupúkagangur í gangi um allt svæðið og legið bak við hverja hæð sem fannst, sem voru 

reyndar ekki margar. En samt þarna.  

Eitt sinn læddist ég ofur hægt að einu horni hússins til að kíkja fyrir það og athuga hvort öllu 

væri óhætt þeim megin. Ég stoppaði við þetta horn, dró djúpt að mér andann og gægðist 

ofurvarlega. Og viti menn.  Á nákvæmlega sama tíma var andstæðingur, auðvitað, í sömu 

hugrenningum handan sama horns og gægðumst við báðir á sama andartaki hvor úr sinni 

áttinni án þess að vita af hinum. Ég horfði og sá engan, hinn gerði slíkt hið sama og sá mig og 

var fljótari að átta sig. Ástæðan var að ég var hærri heldur en hinn og horfði yfir hann. Ég var 

sá sem handtekin var á staðnum og færður burt með uppréttar hendur. Vopnum rúinn. Báðir 

gengu skellihlæjandi burt. Atvikið var fyndið og eins og undirbúið en var það ekki. 

Annar " Bófaleikur " var af öðrum toga. Þar voru ekki notaðar leikfanga byssur heldur 

afskorin hvönn og munnurinn fylltur annaðhvort hrísgrjónum eða gulum baunum, sömu 

gerðar og notaðar eru í baunasúpu, og þeim blásið í gegnum hvönnina og reynt að hitta 

andstæðinginn. Seinan voru „ vopnin „ þróuð og grönn vatnslagnarrör keypt í annað hvort 

versluninni Málmi við Austurgötu eða Græna Kaupfélaginu gegnt Nýju Bílastöðinni. Rörin 

voru notuð í stað hvannarinnar og þóttu betri. (Minnir að rör þessi hafi verið nýjung, eða 

nýlega kominn á markaðinn á þessum tíma) Þeir sem sagt af okkur keyptu sér svona rör sem 

peninginn áttu.  Hinir létu sér áfram nægja hvönnina sem óx þar rétt hjá sem við vorum. 

Þessir leikir fóru oft fram í kjallara einum við Hellisgötuna og varð mikil gauragangur þar á 

meðan ærslin stóðu. Baunir, og hrísgrjón, þutu um loftið og heyrðist öðru hvoru „ Æ „ í 

dimmunni niðri og einhver hrópaði „ Hitti, eða dauður „ sem oftast var svarað með háu " neii 

" og ekkert viðurkennt. Mann ekki hvort sá var úr leik sem fékk baun í hausinn. 

Líkt og gerist í stríðum fór svo að lokum að skotfærin þrutu og ekki um annað að ræða en að 

bæta úr þessu og vera snöggur. Svo háttaði til að handan götunar stóð Kaupfélag Hafnfirðinga 

og því stutt að fara til „ nauðsýnlegra skotfærakaupa. „ Þangað hlupum við rjóðir í vanga og 

heitir yfir götuna og komum til baka með nýja hleðslu og styrjöldin magnaðist aftur upp með 

orðunum „ Æ. „ - „ Hitti „ - Og „ Nei. „ –  

Afgreiðslukona í búðinni spurði mig eftir þriðju ferð mína yfir hvað ég gerði við allar þessar 

baunir og var svar mitt að mamma væri að búa til baunasúpu. „ Óskaplega þarf mamma þín 

mikið af baunum „ - sagði hún þá. Engin tími gafst til að svara henni og sá hún undir iljar 

mínar á harða hlaupum yfir í kjallarann sem allt var að gerast í með enn einn baunapakkann í 

hendinni og kom inn í sömu orð og fyrr „ Æ „ – „ Hitti „ - „ Nei. „ - Ekkert hafði breyst. Og 

mikið var það nú gott.  

Lúmskan grun hef ég um að ágæt afgreiðslukonan hafi vitað að baunapakkarnir sem sveittur 

og móður strákahópurinn keypti umræddan dag hafi ekki farið til baunasúpugerðar heldur að 

búa til orðin sem hér hafa nokkrum sinnum verið nefnd.   

Stelpur voru ekki mikið með okkur í akkúrat þessum leikjum.  Þær mættu meira og oftar 

þegar einhverskonar eltingarleikir voru í gangi eða í snjó, er krakkaskarinn renndi sér niður 



sleðabrekkurnar á sleðum og öðru sem rann.  Þær voru í annarskonar pælingum heldur en við 

strákarnir og er víst gömul saga og ný. 

Svona var þetta í Hafnarfirði á vorum æskuárum á sjöunda áratug seinustu aldar.  

Lækjarskóli í den. 

Kornráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

 

Lampinn á myndinni er eitt af skylduverkefnunum í smíðakennslunni  

í Lækjarskóla Hafnarfjarðar á meðan maður stundaði þar grunnsskólanám.   

Lampinn er enn til (29 júní 2013) og í fullri notkun og notaður  

frá fyrsta degi sem leslampi höfundar. 

Fólkið á myndinni eru foreldrar mínir þau  

Friðfinnur Kjarnested Konráðsson matsveinn og sjómaður  

og Lilja Sigurðardóttir húsfrú.   

Bæði látin. 

Margir eldri hafnfirðingar muna eftir þessu heiðurs fólki. 

Kveðja Konráð. 

1960 þá um haustið hófst skólaganga mín í Lækjarskólanum í Hafnarfirði. Og eins og aðrir þá 

kom ég líka á vissan hátt fávís inn í þennan prýðilega barnaskóla og kunni sem vonlegt var 

hvorki að reikna, draga til stafs né lesa. Allt var þetta fyrir manni eins og hver önnur 

Hebreska.  

Fyrstu tvo árin í skólanum var ástandið á þann veg að í einkunnabókinni á vorin var þessar 

fallegu tölur 0,3 ritaðar í reitinn "Lestur." og þykir víst ekki glæsileg einkunn en samt talan 

sem þar stóð skrifuð.  

Ég var með öðrum ólæs fyrstu tvö árin í skólanum. Örlítið hærri tölur voru í hinum reitum 

Einkunnabókarinnar. Þetta var í sjö ára og átta ára bekk. En eitthvað virðist hafa safnast í sarp 

peyjans því í er hann kom í skólann sinn næsta haust, níu ára bekk, kvað við annan tón og 

hann orðin fluglæs og sást á næsta skyndiprófi sem sýndi ekki lengur töluna 0,3 heldur 6,6 í 

lestri. Fyrir þetta fékk hann verðlaun og hafði bætt sig mest allra í bekknum frá því um vorið. 

Verðlaunin birtust honum í myndabókinni „ Tarsan Apabróðir, „ sem margir eflaust muna 

eftir og naut vinsælda krakka á þessum árum. Í þetta eina skipti fékk ég verðlaun fyrir 

námsárangur á skóalgöngunni sem lauk eftir skyldunámið. 



Ekki var laust við að verðlaunin kveiktu öfundsýki hjá sumum bekkjarfélaganna. Ekki vegna 

læsisins og árangursins heldur bókarinnar sjálfrar sem börnin vildu skoða, snerta á og velta á 

allar hliðar. Engin pældi neitt í því hví bókin væri í mínum höndum.  Það allt saman var bara 

aukaatriði og skemmtilegi partur málsins. 

Annar nemandi fékk á sama tíma verðlaun en ekki fyrir að standa sig vel þvert á móti fyrir að 

hafa staðið í stað frá vorprófunnu og með jafnvel slakari árangur en um vorið. Bókaafhending 

kennara til þessa nemanda var auðvitað hugsuð sem hvatning ekki niðurbrots. Bókin í hans 

höndum vakti eins og hjá mér svolitla öfund hina sem enga bókina fengu. Bókin sjálf náði 

athygli hópsins ekki hví hún væri þarna og er hið fyndna í málinu. Apabróðirinn átti stundina.  

„ Aaaa A A A A. „ - Var það ekki einhvern vegin svona Tarsanöskrið? 

Ástæðan fyrir því að ég kom fluglæs í skólann um haustið var að á mínu heimili, eins og 

mörgum öðrum hafnfirskum heimilum á þessum tíma, var keyptur Mogginn og fór ég að fletta 

í honum og ekki lengur einvörðungu til að skoða myndirnar heldur líka til að lesa. Og læsið 

kom furðu fljótt. Má því segja að sarpurinn hafi verið orðin fullur og ætti stutt eftir í að flæða 

yfir. Kennsla vetranna tveggja á undan skilaði sínu. Má því segja að Mogginn hafi rekið 

endahnútinn á söguna um læsi mitt. Ávöxtur biðarinnar var myndabókin góða og viðbrögð 

krakkanna.  Ekki gleyma þeim og varð eftir handa minningabankanum sem við erum hér að 

toga upp úr minningar. 

Er líða tók á sumarið fór mig ævinlega að hlakka til skólasetningarinnar um haustið. Fannst 

stundin mögnuð og líka að hitta aftur alla skólafélaganna eftir sumarhléið. Sumir voru ekki í 

bænum yfir sumarið og fóru í sveit.  

Skóalárin voru fyllt tilhlökkun en líka miklum feginn leik á vorin þegar skóla lauk og 

skólaleiðin hreint að drepa mann. Miklar andstæður í gangi sem efast má um að ég hafi verið 

einn um og að sama hafi gilt um marga jafnaldrar mína:  

„ Skólinn kallar „ – voru orðin sem móðir mín blessunin vakti mig með á morgnanna. Undan 

honum fékk víst engin vikist. Ekki heldur skólaleiður. Fyrir kom, segjum það, að kallinu væri 

ekki hlýtt og heitir að skrópa.  Sem ég reyndar stóð mig ágætlega í. Ekki til eftirbreytni. 

Á þessum árum var til siðs í Lækjarskóla að fara í röð við innganginn eftir að skólabjallan 

klingdi. Reglan gilti við hverjar frímínútur. Hljómþýð bjallan kallaði krakkanna saman að 

þessum dyrum og röðuðu bekkirnir sér upp og biðu hver síns kennara sem leiddi sinn 

nemendahóp inn í skólastofuna á eftir sér. Engin hreyfði andmælum og allir stóðu spakir í 

sinni röð og gengu prúðir á eftir kennaranum og án grettu, háðslegra bendinga, kjánalegra 

hlátra né aðfinnslna. Stillt og prútt fólk á ferð. 

Í bara eitt skipti minnist ég smá upphlaups í einni röðinni og lítilsháttar titrings í annarri. Ekki 

vegna ærsla krakkanna heldur lítillar og sætrar randaflugu sem skyndileg flaug inn í hópinn 

og olli hringlinu. Röðin leystist upp en dróst fljótt saman aftur. Alda reis en hjaðnaði skjótt. 

Ekki þarf mikið til. Aumleg randafluga er nóg.  

Þegar tjörnina lagði var gaman að fara út á ísinn í frímínútum. Stundum tóku nokkrir strákar 

sig til og stungu höndunum í olnboga hvers annars og mynduðu röð og hlupu á ísnum. Eftir 

nokkur hlaup fram og til baka á sama bletti fór að myndast á ísnum rákir og hann að svigna 



svakalega. Hvort ísinn gaf sig á endanum og bleytti fætur mann ég ekki. Mann þó vel eftir 

þessum hlaupum og er ísinn svignaði undan þunganum. 

Leikfimi var einn liður stundatöflunnar og var maður vitaskuld með í mörgum tímum, ekki 

öllum. Eitt af því sem leikfimikennarinn fékk okkur til að gera var að standa upp við rimlanna 

og vippa upp á hendurnar. Hópurinn stóð þarna með hausinn niður og fætur upp við rimlanna 

uns kennarinn flautaði. Eitt sinn á svona æfingu og allir komnir upp á hendurnar með fætur 

við rimla brast allt liðið í hlátur og lak niður einn á eftir öðrum. Ástæðan var að einn 

bekkjarbróðurinn var of þungur fyrir eigin handleggi og „ lak niður á hausinn á sér „ eins og 

þessu var lýst, áður en flautan gall. Þetta olli hinum krampahlátri og breytti í eina iðandi, 

hlæjandi strákakös. 

Smíðatímarnir, Handavinnan, eins þeir hétu þá, fannst mér alltaf skemmtilegast við skólann. 

Þeir áttu best við mig. Handavinnukennarinn (Svavar) var góður smíðakennari.  Stundum 

svolítið strangur en sanngjarn. Lærdómurinn sem maður fékk hjá honum gagnast manni enn í 

dag.  

Allskonar verkefni var okkur fengið í handavinnutímunum og sumt skyldusmíðar sem allir 

þurftu að skila af sér. Eitt skylduverkefnið, af mörgum gegnum tíðina, var að vinna kindahorn 

og búa til lampa úr horninu. Hornið þurfti að slípa og fægja. Er því var lokið þurfti að sníða 

tréplötu passlega í endann fyrir perustykkið og aðra fyrir fótstykkið, sem lampinn stóð á. 

Heilmikið stúss var í kringum þetta. Lampann fékk maður svo að eiga en þurfti að koma með 

til sýningar í lok skólaársins er munir nemenda voru hafðir til sýningar tiltekin dag. Er það 

ekki annars satt?  

Lampa þennan nota ég enn tæpri hálfri öld síðar og hefur frá þeim degi verið leslampinn 

minn. (Sjá mynd) Annað skylduverkefnið voru fjórar hansahillur sem maður átti einnig í mörg 

herrans ár en á ekki lengur. 

Eftir litlu jólunum mann ég skammarlega lítið sem er einkennilegt miðað við hvað mér 

sjálfum fannst þau skemmtileg. Mann þó að allir mættu í sínu fínasta pússi, jóladressinu, 

greiddir og allt svo settlegt og sætt sem fram fór.  

 

Get þó dregið upp eina litla mynd tengda Litlu jólunum í Lækjarskóla Hafnarfjarðar er 

tónlistarkennarinn sem þá var, ekki Jón Ásgeirsson, hann var á undan þessum, settist við 

flygilinn í salnum á efstu hæð, snéri sér að hópnum og spurði hann um óskalag. Allir inni 

hrópuðu ákveðið lag með Bítlunum sem þá var vinsælt með þeim.  - Mann vel eftir svipnum 

sem kom á annars ágætan kennarann. Svipurinn sýndi greinilega að lagaval krakkanna væri 



honum ekki að skapi. Kannski fannst honum tónlistarkennsla sín að nokkru hafa mistekist. 

Klassíkin og verk gömlu meistarann áttu betur við en Bítlagaulið.  

Hvað um það manngreyið varð við þessum óskum, snéri sér að miklu hljóðfærinu og sló 

nóturnar. Ekki var laust við að hrifningaralda gengi yfir salinn við tónanna frá flyglinum og 

að maðurinn fyrir vikið væri settur skör ofar í virðingastiganum fyrir framlag sitt að þessu 

leiti. Vart þarf að taka fram að ekki var boðið upp á fleiri óskalög á samkomunni og flæddu 

annarskonar tónar yfir salinn í þær nokkru mínútur sem tóndagskráin stóð. Svo sem ágætir.  

Hvort einkunnir Miðsvetrarprófsins væru afhentar á Litlu jólunum mann ég ekki. Fer það próf 

máski fram í janúar? 

Samkvæmt stundarskrá var sundkennsla haldin í Sundhöll Hafnarfjarðar. Um hana sá Yngvi 

Rafn Baldvinsson á allavega einhverju tímapunkti míns grunnskólaferils, sjálfsagt hafa fleiri 

kennarar komið að þessu verkefni, mann alltént eftir Yngva, og lét hann krakkanna setjast á 

bakkann og gera allskonar sundæfingar þarna á bakkanum með fótum og höndunum. Í þessari 

laug varð maður eins og flestir jafnaldrar hafnfirskir líka flugsyndur.  

Að til væri fólk sem væri ósynt fannst manni einkennilegt og varð reyndar undrandi sem 

krakki að heyra. Mann eftir einstaklingi, sjómanni í áratugi, sem játaði fyrir mér að vera 

ósyndur. Þetta fannst mér skrítið. Sannleikurinn er að ósyndi var lengi staðreynd í þessu landi. 

Lítil áhersla var lengi vel lögð á sundkennslu.  Þetta átti eftir að breytast.  

Að grunnskólin tæki sundkennslu upp á sína arma og viðhaldi í stundaskrá sinni er þarft 

verkefni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjólatíkin. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

 

Kóngsgerði,  Hellisgata 15, áður Kirkjuvegur 19,  

æskuheimili höfundar frá 1960 til 1976.   

Húsið blasir við á þessari mynd  efst og sjást báðar  

hæðirnar hægra megin á myndinni.    

(Fengin á " Hafnarfjörður og Hafnfirðingar " –  

á Facebook.) 

Eitt verkefnið í Hafnarfirði æsku minnar voru hjólatíkurnar sem við smíðum og sumir kölluðu 

líka kassabíla. Þær gengu undir báðum þessum nöfnunum í bænum sem lognið hlær svo oft í á 

sumrin. Oftar þó hjólatík.  

Hjólatík er pallur gerður úr þrem borðum, sömu gerðar og smiðir nota til að slá upp húsum 

með, og borðið í miðjunni haft lengst. Pallurinn, um fimmtíu sentímetra breiður, var negldur 

saman með tveim, þrem þverspýtum undir og öxull afturhjólanna festur á öftustu þverspýtuna. 

Gott þótti að hafa klump aftast vegna öxulsins.  Á spýtuna sem stóð lengst fram var líka 

skrúfuð þverspýta, klumpur, væri þess kostur, og gegnum gangandi skrúfbolti notaður og allt 

fest með ró og skinnu undir og hæfilega hert til að hreyfa stýrið.  

Gatið sem gera þurfti fyrir skrúfboltann var búið til og sjaldnast, kannski aldrei, með hjálp 

borvélar en samt haft nógu stórt til að skrúfboltinn gengi í gegn. Mann ekki hvernig við 

grófum okkur í gegnum timbrið. Gott ef ekki með skrúfjárni sem við plokkuðum okkur 

smásaman í gegn með.  En gat var gert.  Svo mikið er víst. 

Með þverspýtunni fremst var komið stýri sem stjórnað var með fótum og höndum með 

spottanum sem festur var á sitt hvorum enda stýrisins og hafður nógu langur til að sá sem 

stýrði gæti með höndunum hjálpað til við fótstýringuna.  

Hjólin sem notuð voru tilheyrðu oft, yfirleitt, aflögðum barnakerrum og barnavögnum sem 

krakkarnir fengu að rífa og hirða úr hjól og öxla. Barnavagn og eða barnakerra þótti ágæt 

aðferð.  Þá þurfti bara að sækja dótið og hægt að færa öxlanna í heilu lagi yfir á hjólatíkina og 

festa.  Oftast með nöglum sem negldir voru fast upp við öxulinn á nokkrum stöðum sitt hvoru 

megin og naglarnir beygðir yfir járnið. Og öxulinn hreyfðist ekki. 

Fyrir kom að tvö eða fjögur stök hjól væru keypt undir þessar hjólatíkur og að redda þyrfti 

öxlum sem passaði fyrir göt hjólanna. Kerra eða barnavagn var svona þægilega leiðin í þessu 



og sú sem oftast var farin.  Á öskuhaugunum, þar sem Álverið í Straumsvík er nú, leyndist 

ýmislegt gagnlegt í hjólatíkur, skal ég segja ykkur. 

Ekki mann ég lengur hvar við fengum öxlanna eða hvort vélsmiðjan Klettur í Hafnarfirði, 

Vesturgata 18, seldi eða útbjó þá fyrir okkur. En fyrir kom að við guttarnir færum þangað 

niður eftir og fengjum kallanna til að renna öxulenda og gera passlega fyrir hjólin án þess að 

greiðsla kæmi fyrir í öllum tilvikum.  

Vísir að sæti með baki var sett ofan á pallinn fyrir stjórnanda og einhverjum fataleppum 

komið þar fyrir sem setu. Nú var tíkin klár til brúkunnar í brekkum bæjarins sem nokkrar eru 

hér og hvar. 

Mjó spýta, bremsa, var negld á hlið vagnsins og nógu löng til að rekast í jörðina er tekið var í 

endann og honum lyft upp. Þetta hægði svolítið ferðina og gerði gagn en var samt ósköp 

lélegur hemill.  

Mótorinn var sá sem ýtti og skiptust menn á að ýta og stýra. Stýrimaðurinn var vinsælli en 

gekk illa að nýta sér réttindi sín vantaði hinn sem ferðina gaf. Niður brekkuna brunuðu hins 

vegar báðir og annar fyrir aftan hinn uns tækið stöðvaðist á slétta kaflanum og sami leikur 

endurtekin.  

Hraunbrekka í Hafnarfirði var brekkan sem minn hópur notaði mest til rennslisferðanna. Enda 

í námunda við heimili okkar.  

Stundum renndum við okkur niður Kirkjuveginn. En af því var minna gert. Líklega vegna 

umferðarinnar um Reykjavíkurveg og ferða Strætisvagna Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, 

vörubíla og annarra bifreiða sem nokkuð var til af þá en ekkert í líkingu við það sem nú er. 

 

Sumar hjólatíkur runnu betur en aðrar. Fór mest eftir hjólabúnaði þeirra. Sumar gerðir 

barnavagna státuðu af rennslismiklum hjólabúnaði og voru hjólin stærri að aftan en framan og 

nokkuð stór um sig með möguleika á að gefa tíkunum langt rennsli. Þeir allra heppnustu sem 

renndu sér niður Hraunbrekkuna komust er best lét alla leið yfir til Sundhallarinnar við 

Herjólfsgötu og þótti feikna góður árangur í einni og sömu ferð. Varð nokkrum sinnum vitni 

að þessu.  Partur af skemmtuninni var að renna sinni tík sem allra lengst í hvert sinn.  



Við Vesturgötu, og þar upp á kletti, stóð lengi vöruskemma sem mér er ekki kunnugt um til 

hvers var notuð. Kannski undir skreið.  (Skilst að þetta hús hafi heitið Salthúsið) 

1965 1966 var allavega í þessari skemmu geymdur viður til líklega smíða á vörubrettum 

frekar en kössum. Vissi reyndar aldrei til hvers spýturnar voru hugsaðar. Borðin í henni voru 

öll tilsniðin í ákveðna lengd, eða lengdir, og skemman sem næst full af þessum tilsniðna við. 

Viðurinn var harður og ekki sérlega góður að vinna með. 

Eitt sinn ákváðum við að fara inn í þessa skemmu með hjólatíkina og smíða hús á hana. Hófst 

ferðin á Vesturbraut í Hafnarfirði og beygt niður Merkurgötu og rennt niður hana og endað á 

Vesturbrautinni við þetta mikla hús og faratækið dregið brekkuna sem lá upp að húsinu. Mig 

minnir að stóra hurðin á framhlið hússins hafi staðið opin er við komum.  Engin maður var þó 

sjáanlegur. Við komum okkur fyrir á gólfinu innanum himinháa stafla af  smíðatimbri og 

byrjuðum að smíða. Og henni lauk og komið á hjólatíkina okkar með hurðaropi, glugga á hlið 

og framan og aftan. Áform voru uppi um að fá framrúðu og setja upp vinnukonu og drífa 

áfram með handafli.  

Einn peyi í vesturbænum, reyndar sjaldan með okkur, átti hjólatík með þessum búnaði og 

útbjó sjálfur.  

Eins og vænta má voru það hressir guttar sem yfirgáfu téða byggingu umræddan dag og harla 

stoltir af verkinu sem við blasti. Og máttu líka alveg vera það. 

Tíkin var dregin upp Merkurgötu og Vesturbraut og ákveðið að fara jómfrúarferð niður 

Kirkjuveginn. Nokkrar brekkur eru í námunda hvora við aðra í vesturbæ Hafnarfjarðar líkt og 

þeir sem til þekkja vita. Allt leit vel út. Ég var sá sem ýtti og hinn sat við stjórnvölin inn í 

nýbyggðu húsinu og heldur betur rogginn. Þegar ferð var náð stökk ég á fyrir aftan fína húsið 

og hélt mér. Rétt áður en við komum að fiskbúðinni hans Hadda fisksala neðarlega á 

Kirkjuveginum beygði vinurinn full skart og gerði að verkum að hjólatíkin valt og fína húsið 

okkar liðaðist allt í sundur og spýturnar dreifðust um svæðið.  

Ææ! Ekki gott! Fallega yfirbyggingin kominn í tætlur og vinna dagsins fyrir bý. Sjálfir 

sluppum við með skrekkinn. Orðnir reynslunni ríkari. Ekki minnist ég þess alltént að aftur 

hafi verið ráðist í smíði yfirbyggingar af þessari gerð. Margt var sem sjá má brallað og við 

ýmislegt unnið. 

 

 

 

 

 

 



Áramótabrennan 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Konráð Rúnar Friðfinnsson 1975 að taka síldarkassa  

um borð í Faxaborg eftir löndun í Skagen í Danmörku 

á tímum norðsjávarsíldveiðanna. 

Hann ásamt stórum hópi  íslenskra sjómanna var þátttakandi í  

veiðunum og fékk að kynnast af eigin rammleik um hvað það  

dæmi allt saman snérist og hvernig vinna sú fór fram. 

Flestir bátanna lönduðu afla sínum í Hirtshals og nokkrir í Skagen. 

„ Þjóðviljinn 31 desember 1965 

40 brennur í Hafnarfirði á gamlárskvöld. 

Í Hafnarfirði verða 40 brennur víðsvegar umhverfis bæinn, en stærsta brennan verður á Hvaleyrarholti og stendur 

Rafveita Hafnarfjarðar fyrir þeirri brennu. Brennan á Hvaleyrarholtinu er miklu stærst og samanstendur meðal 

annars af 13 bátum, mörgum stýrishúsum af 30 til 40 tonna vélbátum, bílum og hjólbörðum svo ekki verður tölu 

á komið. Þá verður þarna ótakmarkað magn af hráolíu og öðrum olíutegundum. Í þessari miklu brennu verður 

kveikt kl. 21, 30 á gamlárskvöld. ( Frá Lögreglunni í Hafnarfirði) „ – Svona var fréttin í Þjóðviljanum á 

gamlársdag 31 desember 1965. 

Margir hafnfirðingar muna eftir brennunni á Hvaleyrarholti. Brenna þessi var yfirleitt stærsta 

brenna bæjarins. 

Hluti minninganna frá æskuárum mínum í Hafnarfirði er sem sagt brennan, safna drasli í 

brennu og vinna við brennuna í vesturbænum sem bæjarbúar á þeim tíma þekktu sem „ 

Garðavegsbrennu „ og stóð fyrir norðan bæinn og þar á háum kletti.  

Til frekari glöggvunar má geta þess að skammt frá brennustaðnum stóðu braggarnir tveir sem 

enn má sjá tóftirnar af og hafa staðið þarna áratugum saman og er enn ekið á milli þeirra. Rétt 

ofan við bragganna var beygja til hægri og blasti þá brennustæðið við til hægri og stóð nokkra 

metra er  komið var upp á sjálfa hæðina framundan. Þessi vegur lá meðfram Víðistaðatúninu 

og áfram til Garðavegsbrekkunnar og inn í bæinn.  



Beygjan til vinstri er vegurinn út á Álftanes og framhjá Garðakirkju. Vegurinn er enn 

óbreyttur. Fyrir þá sem ekki hafa staðsetninguna á hreinu. Síðast er höfundur vissi var 

brennustæðið enn á sínum stað þó töluvert sé búið að breyta umhverfi klettsins og þrengja að 

honum á alla kanta. 

Í lok nóvember eða byrjun desember var byrjað að draga í köstinn og unnu krakkar og 

unglingar, og eldra fólk líka, að þessari söfnun. Allt sem brann var nýtt og dívanar með 

gormanna í gegn og húsgögn margskonar í svipuðu ásigkomulagi settar á köstinn og þótti 

talsverður fengur í. Einkum dívönunum, hver sem ástæðan var.  

Engin spurði, svo ég muni, hvort hann eða hún mættu vera með heldur var bara byrjað að 

draga í þennan bálköst. Fréttin um að núna væri tíminn einhverveginn spurðist út og ýtti við 

mönnum. Mann ekki eftir neinni auglýsingu. Þó að slíkt sé ekki útilokað. Efast þó sjálfur um 

það atriði. 

Söfnunin fór þannig fram að við og drógum, oft að minnsta kosti, á eftir okkur hjólatíkur um 

allan bæ og söfnuðum á þær spýtnadrasli og öðru drasli á brennuna góðu sem frá fyrstu tíð 

hafði það markmið að verða stór köstur. „ Lítill brenna? Nei takk. Stærri brennunni á Holtinu 

í suðurbænum? Já takk „ – Smá metingur á milli suðurs og vesturs og allt í góðu. 

Muni ég rétt bönkuðum við upp á hjá fólki og spurðum hvort það ætti eitthvað á brennu og 

fengum sitt lítið af hverju hefði það brennumat á sínum vegum. Fólk var bara fegið að fá 

þessar heimsóknir og gat um leið losnað við drasl með einföldum hætti.  

Garðavegsbrennan á þessum árum var yfirleitt næst stærsta brenna bæjarins en sú á Holtinu 

stærst.  Minni kestir voru dreifðir vítt og breytt um bæinn okkar fagra.  Nóg er víst til af drasli 

til að kveikja í. Og ekki hefur það minnkað.   

Mann eftir einu skipti sem okkar brenna varð stærst allra brenna í útgerðarbænum sem var á 

þessum árum. Þetta var okkur allavega sagt og þótti notaleg hugsun.  

Garðavegsbrennan var heilmikill bálköstur sem skagaði nokkra metra upp í himinninn 

fullgerð á klettinum.  Brennan hélst svipuð að stærð milli ára. 

Þessari brennutínslu stjórnaði engin. Krakkarnir bara fóru hvert sem þeim sjálfum datt í hug í 

fangs leit. Einn af stöðunum sem árlega var komið við á voru dekkjaverkstæðin í bænum, sem 

ég reyndar mann ekki hve voru mörgu, og þau beðin um að gefa dekk á brennu. Þessu var 

orðið við og okkur bent á haug ónýtra dekkja sem biðu förgunar. Dekkjaverkstæðið sem við 

fórum í var við Strandgötu í Hafnarfirði og til húsa í sömu byggingu og kaffihúsið Súfistinn er 

nú og þar í kjallaranum. Muni ég þetta rétt.  Farið var niður tröppur á hlið hússins. 

Dekkjaverkstæðið var rekið þarna í nokkur ár. 

Dekk, eins og dívanar, þóttu prýðis fóður á brennu. „ Höfum bara nóg af dekkjum „ - sögðu 

menn og einhver stakk hönd í vasa og buxnavasinn eins og lifnaði við. Þegar nægt drasl var 

komið á staðinn var hafist handa við koma brennunni upp. Fullorðnir, menn sem kunnu að 

stafla upp svona bálkesti, sáu um verkið. Ekki er sama hvernig þetta er gert og krefst sinnar 

reynslu.  

Sjálfur var ég viðstaddur að minnsta kosti eina svona byrjun. Nokkrum dekkjum, 

trukkadekkjum?, var rúllað upp klettinn og staflað hvert ofan á annað og langri trönu stungið 



ofan í dekkjahauginn sem menn sögðu að væri „ keypt „ af Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. (Var 

ekki trönuspjótið fest með grjóti sem hent var ofan í dekkin? Minnir það.) Þegar búið var að 

ganga frá þessu gátu menn hafist handa við að raða í kringum uppreista trönuna og dekkin. 

Allt gert eftir kúnstarinnar reglum. Smá saman hlóðst utan á þetta og að myndast bálköstur 

sem óx og dafnaði eftir því sem fóðrið í hann jókst. Inn á milli var dekkjum komið og þeim 

dreift um köstinn. Kösturinn hækkaði og menn komu sér fyrir upp í honum á jafnvel tveim 

stöðum hvor upp af öðrum og röðuðu í kringum sig. Slík var hæðin. Allt valt samt áfram á 

aðföngum og dugnaði sækjara.  

Bátar voru fátíðir á Garðavegsbrennu. Mann þó eftir einum ónýtum bát, trillu, í minni tíð sem 

brenndur var. Kannski voru bátshlutar þarna. Ekki var maður alla daga að og þó margt gert. 

Einkennilegt!  

Eins og áður segir var engin sem stjórnaði neinu, nema hleðslunni sjálfri. Nýbyggingar voru 

vinsælir viðkomustaðir og verslanir með alla sína pabbakasa og trékassa undan ávöxtum. Við 

flestar nýbyggingar var haugur af kubbum og spýtum sem safnað var á einn stað fyrir utan 

ókláruð húsin sem eigendur voru Guðs lifandi fegnir að fá fjarlægt. Smásaman og með eljunni 

varð til nægur efniviður í enn eina veglegu brennuna á klettinum „ vestur í bæ „ sem kölluð 

var Garðavegsbrenna. " Vestur eftir " var alltaf sagt  þó áttin væri í raun og veru í norður. 

Verkinu lauk og biðtíminn hófst. Eitt sem hann nýttist í var að vakta brennuna daganna fyrir 

gamlárskvöld til að óprúttinn kæmi ekki við í skjóli myrkurs og kveikti í og rændi gleðinni frá 

hinum af að tendra sjálfir eldinn. Í aðeins eitt skipti mann ég eftir íkveikju  á brennustað fyrir 

tímann.  

Sjálfur tók ég þátt í að minnsta kosti einni svona vakt og hírðumst við inn í kartöfluskúr rétt 

hjá brennustað að hreint farast úr kulda. Dagurinn var dagurinn fyrir gamlárskvöld. Úti var 

grimmdarfrost og vistin í kartöfluskúrnum frekar dapurleg sökum gaddsins úti og vindsins 

sem blés full hraustlega. Þarna hírðumst við samt okkar vakt og sluppum út með hinum sem 

komu og leystu okkur af.  

 

Vöktunin bar sinn árangur og var eldur brennunnar tendraður á settum tíma klukkan tuttugu 

og eitt að viðstöddum fólki sem að brennunni vann og gestum sem komu til að horfa á. Eins 

og gengur í þessu. 



Segi tuttugu og eitt frekar en tuttugu og hef það fyrir mér að frá staðnum sem 

Garðavegsbrennan stóð á sást yfir til Holtsins og mann ég vel eftir brennunni þar og er kveikt 

var í henni og hvernig logarnir á Holtinu uxu og urðu meiri. Þessar tvær brennur í Hafnarfirði 

stóðu sitt hvoru megin í bænum. Garðavegsbrennan var á undan hinni.  Ákveðnir menn, 

fullorðnir, sáu um að kveikja bálið og skvetta olíunni á eldinn sem olíufélagið útvegaði 

þessari brennu.  Kannski ókeypis. 

Daginn eftir, Nýársdag, skrapp maður svo á brennustað og logaði þá enn í kestinum þó ósköp 

væri hann nú vesældarlegur greyið miðað við fjörið og kraftinn kvöldið áður. Enda búinn að 

eyða nánast öllum eldsmat sem safnað hafði verið daganna og vikurnar á undan og logaði bara 

vegna þess að vilja ekki slokkna alveg strax og lifa ögn lengur, sýndist manni alltént. 

Hvenær seinast var logandi Garðavegsbrenna á klettinum góða þekki ég ekki en veit að 

allmörg ár eru liðin. Hætti að fylgjast með þessu og aðrir lífshættir tóku við.  Eins og gengur 

og gerist hjá fólki. 

Blaðburðadrengurinn 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

„ Hafnarfjörður! 

Hafnarfjörður! 

Blaðburðarbörn óskast til að bera blaðið til kaupenda í Hafnarfirði. 

Upplýsingar í síma. 

ÞJÓÐVILJINN „  

Svona hljómaði blaðauglýsingin í dagblaðinu Þjóðviljanum miðvikudaginn 13 október 1965 

sem hafnfirðingar keyptu aðhylltust þeir stefnu blaðsins á þessum árum. Börn sáu að mestu 

um að koma blöðum heim til fólksins og að rukka áskriftina um hver mánaðarmót.  

Um tíma, kannski árið 1965, sá ég auglýsingu í Morgunblaðinu og hafði samband við 

þáverandi umboðsmann blaðsins í firðinum sem Magnús heitir. (Var Magnús þessi ekki einn 

leigubílstjóranna í Hafnarfirði á þessum tíma? Minnir það.) Í framhaldi af auglýsingunni gerði 

Magnús mig að blaðburðadreng sem bar út Moggann. Göturnar sem mér voru fengnar til 

blaðburðarins stóðu allar í næsta nágrenni við heimili mitt í vesturbænum. Mann ekki hvaða 

götur þetta voru né hve mörg blöðin voru sem mér var gert að dreifa sex daga vikunnar. Mann 

þó að töskurnar, sem voru tvær, bar ég á öxlunum og löfðu þær niður með manni á hliðunum. 

Ekkert minna dugði en þessar tvær töskur. Svo mörg að minnsta kosti voru blöðin sem þurfti 

að koma út. Drengurinn, jafnaldri minn, prýðispiltur, sem bar út í sama hverfi á undan mér fór 

með einu sinni eða tvisvar til að öruggt væri að íbúar réttra húsa fengi sína áskrift að 

Mogganum en ekki aðrir. Mann að þessi forveri minn í blaðburðarbarnastétt kenndi mér að 

brjóta dagblað saman á vissan hátt. Handtökin lærði ég svo rækilega að enn í dag kann ég 

þessa ágætu aðferð að brjóta saman dagblöð ætlað hurðarhún útidyra. (Sjá mynd)  



 

Í þann tíð var ekki mikið um bréfalúgur í húsum í Hafnarfirði. Enda flest húsanna gömul og 

nokkra áratuga. Kannski að þau öll hafi verið kominn við aldur. Vesturbær Hafnarfjarðar 

samanstendur raunar að mestu leiti af gömlum virðulegum timburhúsum og er svo enn.  

Var ekki byggðin fyrir ofan gömlu höfnina og þar upp í hæðinni fyrstu húsin sem risu á 

hafnfirsku landi? 

Hvað um það að þá bar þessi blaðburðardrengur út og átti að gera eldsnemma morguns hvern 

útburðardag. Oft brást það nú og var fyrsta hanagal ekki tími blaðadreifingarinnar á minni tíð 

heldur drattaðist maður af stað seinna en ráð var fyrir gert og við litla hrifningu sumra 

heimavinnandi húsmæðra á þessum tíma (Heimavinandi húsmóðir var afskaplega algeng í 

bænum þá sem vel má hafa í huga. Margt hefur breyst afskaplega mikið án þess að lagður sé á 

dómur á það hér hvort breytingin sé til góðs eða ills.) sem án undanbragða vildu fá sinn 

Mogga til morgunelstrar áður en nokkuð annað verk væri unnið heimafyrir.  

Morgunsvæfur er svolítið kærulaus með þetta. Þegar svo önnur hvor kerling í hverfinu 

skammaði mig (réttilega) fyrir að koma ekki fyrr til sín með blaðið tók maður sér loks taki og 

gerði þetta eins og vera bar í nokkur næstu skipti. Eða uns morgunsyfjan ætlaði mann hreinleg 

lifandi að drepa og kerlingargreyin urðu aftur æfar af að bíða eftir blaðinu sínu.  

 

Fyrir kom að maður þyrfti að hlusta á sögur frúar sem stóð í dyrunum um röskleika forveran 

míns í starfi sem lauk víst við blaðaburðinn áður en skólinn hjá honum byrjaði á morgnanna 



klukkan 08 og kom þó tímanlega í hann, þrátt fyrir, og svo framvegis. Sjálfur mætti ég í 

skólann eftir hádegið þennan vetur.  

Eins og margir hafnfirskir jafnaldrar manns muna voru bekkirnir í Lækjarskóla annað hvort 

fyrir- eða eftir hádegi. Hafist var handa við byggingu Öldutúnsskóli 1959 og tvær stofur 

teknar í notkun 20 október 1961. Öldutúnsskóli létti mikið á Lækjarskóla í þessu vaxandi 

bæjarfélagi sem í raun og veru var löngu sprungin og tími nýrrar skólabyggingar,  viðbótar 

grunnskólamálum bæjarins, runnin upp.  

Aftur að blaðburðardrengnum. Ljóst er að morgunsvæfur væri ekki sá best fallni til að sjá um 

dreifingu Morgunblaðsins í vesturbæ Hafnarfjarðar sem krafði menn síns vinnuframlags fyrir 

allar aldir og áskrifendur einnig. Blaðburðurinn entist í þrjá mánuði, kannski fjóra, en lauk þá 

og var ekki aftur farið út blaðburð. En reynslan af honum er samt bara ágæt.  

Hugsandi um ergelsi kerlinganna, vegna seint komna Moggans í hús, velti ég því oft fyrir mér 

að lestur dagblaða er sumu fólki allt að því helg stund og viss athöfn sem það fer í og vill með 

engu móti vera án. Og er ekki sannleikurinn sá að Mogginn, nú eða þá önnur blöð sem menn 

eru áskrifendur að, verða fólki nauðsýnleg með kaffibollanum á morgnanna og að annað geti 

ekki án hins verið né dagurinn almennilega hafist án blaðlestursins. Er ekki svolítið til í 

þessari skilgreiningu? Kannski var þessi vissa kominn inn hjá manni á þessum árum og gerði 

að verkum að ég tók ergelsi kerlinganna aldrei neitt sérstaklega inn á mig og á vissan hátt 

skildi.  

Magnús, umboðsmaður Moggans, fékk, mér vitanlega, enga kvörtun áskrifenda vegna syfjaða 

blaðburðastráksins sem átti í erfiðleikum með að rífa sig upp fyrir allar aldir á morgnanna og 

bera út blaðið á „ kristilegum tíma. „ Líklegt er að hann hefði þá nefnt kvartanirnar við mig. 

Ekkert slíkt gerðist. Hann bara kom eins og venjulega hvern morgun með blaðabunkann heim 

og greiddi mér blaðburðalaunin mánaðarlega sem ég reyndar mann ekki lengur hve há voru. 

Mann þó að engar risaupphæðir leyndust í launaumslaginu. 

Fyrir kom, ekki oft, að Sigga, umboðsmaður Alþýðublaðsins í Hafnarfirði til margra ára, 

kallaði á mann er maður gekk Hellisgötuna á annað hvort heimleið eða að heiman.  Sigga 

þessi bjó eins og margir hafnfirðingar vita í litla kotinu (Siggubær) ásamt Sigurveigu móðir 

sinni.  Sigga spurði hvort ég væri til í að dreifa Alþýðublaðinu fyrir sig í hverfinu. Bóninni 

var hafnað jafn oft og hún barst. Siggubær stóð og stendur enn skammt frá heimili mínu í 

þann tíð Kóngsgerði.  

 



Að endingu kemur hér smá samantekt um Kóngsgerði.  (Sjá mynd):  

„ Kóngsgerði. Æskuheimili höfundar frá 1959 til 1976. Stóð er við fluttum inn í húsið við 

Kirkjuveg 19. Götuheitinu var breytt í kringum 1961 í Hellisgötu 15 og er svo enn. Húsið er í 

óbreyttri mynd. Eina breytingin er grindverkið til hægri þvert yfir og hitt við tröppurnar og 

ruslatunnurnar sem eru úr plasti í stað olíutunnanna áður. Bjuggum á neðri hæð.  

Kóngsgerði er byggt upp úr tveim húsum. Árið 1915 ákvað útvegsbóndi nokkur að flytjast 

búferlum til Hafnarfjarðar ásamt fjölskyldu sinni. Húsið sem maðurinn bjó í áður hét 

Kóngsgerði í Leiru sem hann reif og flutti með sér. Á þessum stað var fyrir lítið hús sem 

Illugahús hét og reif hann það og byggði úr viðum þess og gamla hússins í Kóngsgerði. 

Bygginguna nefndu hjónin Kóngsgerði.  

Hvort Kóngsgerði var strax tvílyft hús skal ósagt látið.  Minnir að hafa heyrt að efri hæðin 

hafi komið síðar án þess að fá staðfest það atriði. En byggingarsagan er skemmtileg.  

1959, árið sem fjölskylda mín flutti í húsið, voru tveir útikamrar staðsettir á bak við þessi tré 

sem sjást vinstra megin við húsið (trén voru ekki þá) fyrir efri og neðri hæðirnar. Er við 

fluttum inn var í húsinu ekkert heitt vatn bara kalt vatn úr krana. Að kamrar væru við hús á 

þessum tíma í Hafnarfirði var ekki svo óalgegnt í vesturbænum. Vatnssalerni í húsið kom 

nokkrum árum síðar. Kannski 1966, 1967.  Fyrst á efri hæð svo hjá okkur á neðri hæð. Heitt 

vatn var þá komið.   Allt kynt upp með olíu. 

Útvarp/ Sjónvarpið 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Útvarpið. 

 

Útvarpstæki og svokallað lampatæki frá Philips.  þessi tegund var nokkuð algeng og þótti mikið gæðatæki og 

entist áratugum saman.  Í svona tæki var hlustað á spennuleikritið " Hulin augu. " Að ekki sé talaðu um tónlist 

The Beatles, The Kinks, Rolling Stones og feiri hetja tóna þess tíma. 

Fyrri hluti æsku minnar í Hafnarfirði var sjónvarpslaus af þeirri ástæðu að engin var 

sjónvarpsdagskráin til að horfa á. Útvarpið var þó komið. Útvarpssögurnar, útvarpsleikritin. 

Allt eftirminnilegur tími í minningunni. Hver mann ekki eftir spennileikritinu „ Hulin augu „ 

sem var svo spennandi að menn sátu stjarfir í kringum tækið á meðan leikritið var og heyrðist 



skyndilegt óp spratt einhver upp af gólfinu og beint uppundir næsta mann af spennunni einni 

saman. Segja má að leikritið hafi rétt úr mönnum er hæst stóð á stönginni. Mann reyndar ekki 

efni leikritsins bara spennunni.  

Á þessum tíma heillaði tónlistarsmekkur dagskrárfólks útvarps lítt æskuna með öllum þessum 

endalausa flutningi sinfónía í " C " í bland við eyrnaskerandi óperettuískur kvenradda: „ Og 

þið teljið þetta vera í lagi „ - sagði loftskeytamaður togarans Röðuls GK frá Hafnarfirði við 

borðsalsmenn og skellti á eftir sér hurð matsalarins er ein svona rödd barst honum í gegnum 

útvarphátalarann á veggnum á undan hádegisfréttunum og „ Lofti „ ekki par hrifinn.  

Sagt var að djassáhugamaður og einn þulur útvarpsins hafi fengið gefið mikið djasssafn vinar 

síns og að á eftir það hafi ekki verið hlustandi á útvarpið fyrir endalausum djassi spiluðum lon 

og don í viðtækinu. Svona var þetta á tímum bara einnar útvarpsrásar. Hugsið ykkur. Bara ein 

rás. Var virkileg til líf fyrir fjölrásakerfin? 

Sjónvarpið. 

 

Mennirnir sem sjást tóku þátt í fyrstu útsendingu íslenska Sjónvarpsins og eru frá vinstri Bjarni Benediktsson 

forsætisráðherra, Eiður Guðnason stjórnandi, og ritstjórarnir Andrés Kristjánsson og Ólafur Hannibalsson sem 

spurðu ráðherra.  Allt svarthvítt. 

Sjónvarpið hóf innreið inn í Hafnarfjörð nokkrum árum eftir að Kanasjónvarpið fór í loftið. 

Kananum á Vellinum var veitt leyfi til sjónvarpsreksturs 1955. Í fyrstu náðist geislinn lítt út 

fyrir vallarsvæðið. 1963 var styrkur sendingarinnar aukin og náðist eftir það um allt 

suðvesturhornið. Dagskrá Kanasjónvarpsins byggðist sem vonlegt var á Bandarísku 

skemmtiefni og kvikmyndum og muna margir suma dagráliði sem boðið var upp á og ekki 

einkennilegt miðað við nýjabrumið og áhuga manna á þessari tækni í þann tíð. Hafnarfjörður 

kæru vinir, var öðruvísi umhorfs þá en í dag. Trúið því. Sum heimili hafnfirsk höfðu á þessum 

árum ekki ísskáp undir mjólkina. Þvottavélar voru til en samt handvirkar þannig séð og varð 

að setja þvottinn í vindu og sumar þvottavindanna handsnúnar en samt mikil framför frá því 

að vinda allan þvott á höndum. Aðrar þvottavindur gengu fyrir rafmagni.  



Mín kynslóð, er fæddur 1953, og mér eldra fólk, er visst forréttindafólk sem fólst í því að fá 

að upplifa allar þessar „ byltingar „ með komu hinna ýmsu tækja á markað. Sjónvarpið er bara 

eitt af þessu. Allt var svo nýtt, ferskt og spennandi að seint gleymist. Öndvert við síðari ár þar 

sem allt rennur meira og minna saman og æ færra stendur uppúr í til að mynda tæknimálum. 

Breytingar hér áður fyrr voru ekki daglegar og það sem þykir gott og gilt í dag orðið úrelt á 

morgunn.  

Fyrstu sjónvörpin voru lampatæki sem talsverðan tíma tók að hitna áður en hægt var að nýta 

sjónvarpið. Var ekki hitunartíminn um þrjár mínútur? Í þessum farvegi héldust sjónvarpsmál 

heimsins árum og áratugum saman og engar breytingar gerðar á fyrr heldur en með innreið 

transistorsins.  

Eftir að Kaninn jók sendingarstyrk sinn 1963 og hafnfirðingar og aðrir á suðvesturhorninu 

gátu horft á efni þaðan jókst um leið áhugi fólks í bænum þeim að ná þessum sendingum 

Keflavikurstöðvarinnar.  

Í Hafnarfirði æsku minnar voru ekki mörg sjónvarpstæki til og einstaka strompur á stangli 

sem búið var að festa við stöng og sjónvarpsgreiðu sem vísaði í átt að sendi 

Keflavíkursjónvarpsstöðvarinnar. Greiðan upp á þaki var manni þó ekki framandi og vissi 

maður að við hinn enda snúrunnar tengdist sjónvarpstæki.  

Til að byrja með var það efnameira fólk í bænum sem fékk sér „ Imbakassa „ og mann ég eftir 

einum leikfélaga sem komst inn fyrir dyr hjá jafnaldra sem átti foreldra tengdri útgerðinni og 

var líklega sá fyrsti í okkar hóp sem leit dagskrá sjónvarps eigin augum. Þetta þótti merkileg 

upplifun og var ofur heppni pilturinn spurður spjörunum úr og ekki bara einu sinni, ekki 

tvisvar heldur ítrekað í nokkra daga á eftir og honum gert að lýsa öllu sem gerðist fyrir okkur 

og eins nákvæmlega og frekast var unnt. Og maður minn lifandi hvort við öfunduðum stráksa 

ekki. Getið rétt ímyndað ykkur. Að horfa á sjónvarp var flestum okkar fjarlægur draumur sem 

bara aðrir nutu en ekki við. „ Aldrei ég. „ 

Ýmislegt var á sig leggjandi fyrir blessað sjónvarpið og að fylgjast með áhugaverðum 

dagskrárliðum úr því að ekki var hægt að horfa á sjónvarp í sjónvarpslausri stofunni heima. 

Hvað var þá til ráða nema horfa á það í stofu annars hús sem státaði af þessari áhugaverðu 

tækni og var ekki með samandregnar gardínur fyrir glugganum sem sjónvarpið stóð í á meðan 

útsendingar stóðu.  

Skammt frá heimili mínu var ein svona stofa sem aldrei var dregið fyrir á svo ég muni. Húsið 

var staðsett neðst á Langeyravegi. Á bak við það hús (stendur enn) var hraun sem teygði sig 

niður að Þórólfsgötu í norður og meðfram húsunum við Hraunbrekku í austri og myndaði smá 

hraunblett á svæðinu. Hvort hraunið at tarna ber nafn þekki ég ekki þó svo geti vel verið. 

Nema hvað þá fundum við okkur heppilegan grasi gróin klett í ekki of mikilli fjarlægð frá 

þessum frábæra stofuglugga, lögðumst þar á magann og horfðum af honum á þætti í 

Kanasjónvarpinu.  

Hve lengi þetta ástand varði og hvort okkur entist þrek í klukkutíma gláp á klettinum mann ég 

ekki en alltént í nokkur skipti var komið við þarna. Stundum, löngu síðar, hugsaði maður til 

þess að fólkið, prýðis fólk, hafi vitað af áhuga okkar strákanna og því ekkert verið neitt að 

flýta sér að draga tjöldin fyrir og bara leift okkur að horfa með sér á efnið þó með þessum 

hætti væri. Hef lúmskan grun um að svona hafi verið í pottinn búið. Menn voru sér meðvitaðir 

í bænum um áhuga bæjarbúa á þessari tækni og einnig að fæstir áttu tækið til sem líklegt er að 



hafi verið dýr í innkaupum og bruðl ekki eins hátt skrifað á meðal fjölskyldna líkt og seinna 

varð. Í þann tíð mátti nefnilega eitt og annað vanta án þess að himin og jörð væri að farast. 

Munum að fá heimili áttu sjónvarpstæki í Hafnarfirði á árunum 1963 - 1966 og kannski lengur 

og þau sem til voru oft með marga áhorfendur fyrir framan sig á útsendingartíma. Hvert sæti 

skipað heimilismönnum, frændum og frænkum, vinum og vandamönnum sem allir voru 

mættir í einum tilgangi. Horfa á sjónvarpið á vinsæla þætti. Sem nokkrir voru.  

Líkt og margir muna hóf íslenska Sjónvarpið útsendingar 30 september 1966 og sendi út til að 

byrja með tvo daga í viku á miðvikudögum og föstudögum kl. 20. 00. Seinna lengdist 

dagskráin upp í sex daga vikunnar og stopp á fimmtudögum sem lengi vel hélst. Einnig var 

um árábil engin útsending í júlí. Júlímánuðurinn var samt ekki erfiðasti mánuður ársins af 

sjónvarpsleysinu. Menn á suðvesturhorninu höfðu enn um sinn Kanann til að horfa á. 

Útsendingum Kanasjónvarpsins lauk 1974 og hófust ekki aftur til íslenskra áhorfenda.  

Þess má geta að tíu árum áður, 1964, sendu 60 þjóðkunnir íslendingar frá sér áskorun til 

stjórnvalda um að stöðva þessar útsendingar og miða þær alfarið við Völlinn sjálfan. Við 

þessu varð ekki orðið þá en skrefið stigið til fulls 1974, eins og áður segir. 

Á fyrsta útsendingardegi Sjónvarpsins þann 30 september 1966 leit dagsskráin einhverveginn 

svona út. Í þann tíð er sjónvarpseign hafnfirðinga orðin nokkur en sjónvarpstæki fráleitt til á 

hverju heimili í bænum og langur vegur frá. Við lá að nýkeypt sjónvarp umbreyttist í frétt í 

bænum fagra sem sumarkvöldið verður oft svo fagurt í: „ Þessi bara kominn með sjónvarp. 

Aldeilis flottheit. „ - sögðu menn máski er þeir litu glæsilega stöngina augum sem kyrfilega 

hafði verið festa við ómálaðan skorstein. Voru ekki skorsteinar húsanna yfirleitt ómálaðir og 

bara ber steypan? Minnir það. 

Skoðum fyrstu sjónvarpsdagskrá íslandssögunnar: 

„ 1. Útvarpstjóri Vilhjálmur Þ. Gíslason flytur fimm mínútna ávarp og kynnir næsta 

dagskrárlið sem er blaðamannafundur. Þar svarar Bjarni Benediktsson forsætisráðherra 

ritstjórunum Andrési Kristjánssyni og Ólafi Hannibalssyni. 

2. Kvikmynd eftir Ósvald Knútsen um íslendingabyggðir í Grænlandi til forna. 

3. Halldór Laxnes les úr skáldsögu sinni Paradísarheimt 

4. Skemmtiþáttur Savannatríósins „ það er svo margt, ef að er gáð. „ 

5. Dýrlingurinn (The Saint) Fyrsti þáttur heitir „ Fyrirmyndar eiginmaður. „ 

6. Yfirlit frétta frá síðastliðinni viku. „ 

Muni ég rétt þá var sjónvarp komið inn á heimili mitt á þessum tíma og horfði ég þar á fyrstu 

útsendingu Íslenska Sjónvarpsins en var ekki gestur í ranni skyldmennis. Er samt ekki alveg 

viss.  Svo mikið er víst að ég horfði á téða útsendingu og 30 september 1966 sat límdur fyrir 

framan „ Imbann „ yndislega ásamt fleirum, reyndar flestum öðrum landsmönnum sem tök 

höfðu á.  Mann vel eftir þættinum sem háttvirtur þáverandi forsætisráðherra Bjarni 

Benediktsson kom fram í.  

Stundum sá maður fólk standa við glugga verslunar sem seldi sjónvarpstæki í Hafnarfirði og 

horfa á útsendinguna af gangstéttinni.   Fullorðið fólk og börn.  Mann eftir þessu á 

Strandgötunni og gott ef ekki var við hús Kaupfélagsins. Getur samt verið að um aðra verslun 

sé að ræða.  Langt um liðið. 



Lengi vel þótti dagskrá Sjónvarpsins slök og höfðu gárungarnir á orði að dagskrárstjóri 

Sjónvarpsins færi annað veifið út og sækti sér efni til sýningar hér í ruslatunnur BBC- 

sjónvarpsstöðvarinnar Ensku. Enskan afskurð. 

 

Aðrir tímar eru í dag en var á tíma skógs greiða og stanga á þökum uppi.  Tækið sem myndin er af tilheyrir 

kynslóð flatskjáa og er tengt adsl kerfinu og allar skipanir framkvæmdar með fjarstýringu og rásir eins og hver 

og einn vill og telur sig þurfa.  Eitt er sem vantar tilfinnanlega í sjónvarpsmynd dagsins.  Meiri ferskleika efnis.  

Ekki satt? 

Með fjölgun sjónvarpsrása breyttist umhverfið inn á heimilunum umtalsvert og olli er fram 

liðu stundir fjölgun sjónvarpstækja í landinu: „ Horfum á þetta. „ - Sagði einhver: „ Nei ég vil 

frekar sjá þáttinn xxxx. „ - Sagði þá annar. „ Ekki hann „ bætti enn einn við. - Einhver greip 

þá fjarstýringuna tók völdin og skipti. Við það fór annar í fýlu og rauk á dyr og var fáeinum 

dögum á eftir sjálfur komin með sjónvarpstæki inn í herbergið sitt þar sem hann sko réði öllu 

um á hvað yrði horft og dvaldi oft lengi inn í herbergi sínu án þess að sjást frami nema 

endrum  og sinnum.  

Sem sagt!!! Sjónvarpið er ekki lengur sama sameiningartæki og þekktist í upphafi 

sjónvarpsmenningarinnar á Íslandi er menn upplifðu meiri skemmtun samfara 

sjónvarpsglápinu og meiri tilbreytingu fyrir eigið líf. Vel má halda því fram og gera með 

nokkrum rökum að sjónvarpstækið nú á tímum sé fremur afl sundrungar og „ ég og mitt „ 

hugsanna og dragi menn oftar en margur hyggur inn í eigin skel og ímyndunar og haldi 

kyrrum þar. 

Lífið er vandmeðfarið og krefst hófs af manninum í öllu. En höfum við gengið götuna til 

góðs? – er spurningin sem eftir situr. Mikið væri gaman að geta svarað henni játandi þó maður 

haldi, gruni, að svo sé ekki í öllum tilvikum. 

 

 

 

 

 



Sleðabrekkan 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Líklegt er að snjór hafi oftar fallið í Hafnarfirði æsku minnar en þekkist í dag og krökkum 

oftar þá en nú gert kleyft að renna sér niður brekkur bæjarins. Sé það gert lengur. Hygg að um 

þetta atriði, það er snjóinn, ofankomuna, séu menn sem til þekkja sammála.  

Á þessum árum var mikið um börn í vesturbænum og krakkahópurinn í brekkunni oft 

fjölmennur á sleðakvöldum vetrarins. Auðvitað var krakkaskarinn fyrirferðarmikill eins og 

gjarnan er þar sem hópur barna kemur saman á litlum afmörkuðum reit. Hróp og köll, hlátrar 

og háreisti. Þið þekkið þetta. Strákar og stelpur renndu sér hlið við hlið niður Hraunbrekku, 

núna, Hellisgötu á Skíðasleðum, Stýrisleðum, Magasleðum, Snjóþotum eða hvað þetta allt 

heitir. 

Snjór var nokkuð árviss á þessum tíma og féll oftar til jarðar en virðist vera í dag. Sé spurt um 

ástæðu er oft nefnd veðurfarbreyting vegna mengunar. Það svona er alltént algenga skíringin. 

Kannski að það sé rétt. Máski liggja aðrar átæður að baki.  

Í lok nóvember og desemberbyrjun var ekki óalgegnt að jörð væri hvít og skiltið efst í 

Hraunbrekkubrún komið á sinn stað sem á stóð „ Sleðabrekka. „ Skiltið gaf „ rennurum „ fulla 

heimild til að nýta brekkuna. Bifreiðar máttu ekki aka þar um á meðan og var að fullu virt. 

Hve lengi skiltið stóð þarna mann ég ekki. Kannski kom það kl. Sautján, eftir vinnu, og var 

svo dregið til hliðar er löglegum útivistartíma barna lauk. Var það ekki annars kl. tuttugu og 

tvö? Líka getur verið að brekkan hafi verið lögð undir heilu daganna. Orðið svolítið langt 

síðan þetta var. 



Hvað um það þá bendir margt til þess að snjókoma sé ekki svipur hjá sjón í Hafnarfirði nú og 

var er maður sleit þar sjálfur barnaskónum á sjöunda áratug seinustu aldar. Í dag upplifa menn 

vetra sem varla fellur snjókorn á og snjórinn svo lítil að vart að jörð nái að hvítna 

almennilega. Einu sinni, tvisvar á vetrum gerir smá snjóhvell sem ekki fer framhjá nokkrum 

manni. Miðlarnir fyllast umfjöllun um færð í borginni. Slétt dekkin í umferðinni búa til 

spólandi bíla og allt verður kikkfast. Bísperrtir jeppaeigendur aka um á upphækkuðum jeppum 

búnir breiðum dekkjum og kippa druslunum uppúr hjólförunum til að þær geti fest sig aftur 

eftir nokkra metra frelsi í ófærðinni. Svo er allt afstaðið og ofankoman hætt og búið að hreinsa 

göturnar og gera himinháa ruðninga í vegköntum eða hauga upp á auðum svæðum. Nútíma 

Suðvesturhorn Íslands lítur svona út eftir snarpa ofankomu. Og er veðrinu slotar renna börn 

sér gjarnan með foreldrum sínum og yfirleitt á skipulögðum svæðum en ekki svæðum sem  

krakkarnir sjálfir kannski völdu sér. Skemmtilegt. 

Aftur til sleðabrekkunnar yndislegu. Í okkar tilviki varð Hraunbrekkan brekkan sem oftast 

varð fyrir valinu þó um nokkrar aðrar brekkur væri að velja á hólnum sem við bjuggum á. 

Aðrar sem í boði voru var Kirkjuvegurinn, Merkurgatan, Vesturbrautin, sem ég reyndar 

minnist ekki að hafi verið nýtt sem sleðabrekka í æsku minni. Reykjavíkurvegurinn var þarna 

skammt frá en varla að sú brekkan hafi komið til álita vegna fyrst og fremst stöðugrar 

umferðar upp og niður hana. Reykjavíkurvegur var á þessum tíma aðalleiðin til Keflavíkur og 

Reykjavíkur og fór öll umferð í gegnum bæinn frá Suðurnesjum til Reykjavíkur. Strandgatan 

var á þessum árum tvístefnugata en ekki einstefnugata eins og nú. Lengi hefur verið margt um 

bílinn akandi upp og niður þessa bröttu brekku Reykjavíkurvegarins. 

(Til gamans má skjóta því hér inn að eftir að Strandgatan breytist úr tvístefnu- í einstefnugötu 

með tilkomu Fjarðargötu og hafnfirðingar flestir orðnir vanir umferð þar um í eina átt sá ég 

bíl á „ S „ númeri, veit ekki frá hvaða landssvæði bókstafurinn „ S „tilheyrði, aka þar gegn 

umferðinni og rak upp stór augu. Eldri maður með hatt á höfði sat blístrandi og sallarólegur 

undir stýri og ók sinn veg eins og ekkert í heiminum væri eðlilegra. Menn á förnum vegi litu á 

ferð hans með undrunarsvip. Mann ekki hvenær Strandgötunni var breytt í einstefnugötu. En 

atvikið var fyndið. ) 

Sleðarnir sem við renndum okkur á voru klassískir. Skíðasleðar sem staðið var við og stýrt 

með höndunum og gat annar setið á honum í sæti fyrir framan. Á Stýrisleðum sátu menn og 

hjóli snúið með höndunum til að beygja og sat annar fyrir aftan ef vildi. Sniðugir sleðar og 

vandaðir. Eins og líka skíðasleðarnir ágætu voru. Margir áttu þessa sleða lengi. Á þessum 

tíma voru komnar snjóþotur úr plasti í allskonar gerðum. Heimasmíðaðir sleðar frá jafnvel 

gamalli tíð voru tosaðir upp úr geymslunni og dregnir fram handa brekkunni góðu.  

Stýrisleðarnir í þann tíð voru öðruvísi en í dag. Sleðinn var úr smíðajárni sem kom í boga 

fremst með vinkiljárn á milli. Stýrið var kringlótt og teygði stöngin sem stýrið festist í á efri 

endanum sig alveg fremst á sleðann með hjóli á sem vír var vafið nokkrum sinnum um og fest 

í sitt hvort skíðið. Þegar stýrinu var snúið hvort sem var til hægri eða vinstri strekktist á 

vírnum og fremsti hluti sleðans svignaði í sömu átt og stefnan breyttist. Sleðinn lét furðu vel 

að stjórn. Ofan á þessu járnavirki voru trérimlar sem krakkarnir sátu á. Aðstaða fyrir fætur 

kom með listanum eftir sleðanum endilöngum nokkrum sentímetrum fyrir neðan efri brún. 

Eins og áður segir voru stýrissleðarnir sniðug leikföng og vandaðir og líka sterkir.  

Stýrisleðar dagsins eru líka sniðugur en með skíði sitt hvoru megin og einu fremst sem er um 

leið stýrið og öðruvísi hugsun og örugglega talasvert léttur þó rangt væri að segja að gamla 

lagið væri beinlínis þungt. 



 

Við skíðasleðann var staðið þegar menn renndu sér og rann hann eins og stýrisleðinn á 

smíðajárni og ýttu krakkarnir sér áfram á jafnsléttu með öðrum fæti og hlógu þegar eitthvað 

skemmtilegt bar fyrir augu og eyru. Oft var mikið spjallað og oft líka hlegið. Sæti fyrir 

farþega var fyrir framan stangirnar tvær sem festar voru í sitt hvort skíðið að neðanverðu og 

þverslá komið fyrir ofaná með handfangi á báðum endum. Með því að toga í annan endann og 

halla sér um leið í sömu átt gerðist sama að framendinn sveigðist til og sleðinn beygði. 

Magasleðarnir voru yfirleitt gerðir úr tré og blikkrenningur negldur undir sem jók rennslið 

umtalsvert. Gott þótti að maka kertavaxi eða tólg á blikkið áður en sleðinn var notaður og gott 

ef ekki að sama væri gert við hina sleðanna tvo til að auka rennslishraðan. Allur gangur var á 

þessu og spurning um að gefa sér tíma í verkið, sem máski sjaldnast var gert. Eins og nafnið 

bendir til hlupu menn með þessa tegund sleða hálfbognir á undan sér og fleygðu sér á magann 

og renndu sér niður Hraunbrekkuna og annað slagið framúr flottu stýrisleðunum á kannski 

gamla magasleðanum sem afi átti og notaði sem krakki. Hvort meinlegt skot skall á 

stýrisleðaeiganda við framúrrennslið skal ósagt látið. Vel má reikna með slíku. Allavega 

stundum.  

Sleðaferðirnar hófust oft eftir kvöldmat kl nítján þrjátíu og stóðu til tuttugu og eitt þrjátíu. 

Upp úr því byrjuðu krakkarnir að tínast heim til sín. Enda í flestum tilvikum búin að fá nóg 

eftir stanslaust rennsli og göngu með sleðann á eftir sér upp brekkuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvað tímarnir breytast. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

 

 
 

Ingvar Guðjónsson var um tíma gerður út frá Hafnarfirði  

og einn síldarbátanna sem þátt tók í síldarævintýrinu. 

Friðfinnur Konráðsson, faðir minn, 

starfaði á honum sem matsveinn. 

Eigandi:  Magnús Magnússon. 

Skipstjóri:  Jón Gíslason. 

 

Jón Gíslason var lengi með Guðrúnu GK 

frá Hafnarfirði og tók um borð í 

henni þátt í veiðum á háhyrningi 

1977 og í nokkur næstu ár. 

Hafnarfjörður æskuára minna var að því leiti öðruvísi þá en er núna að sumpart meiri festa var 

í gangi sem hreinlega tíðarandinn gerði. Þegar talað er um festu er átt við minni þörf fólks að 

flytja hús úr húsi sem ekki var mikið um í þann tíð og ekkert miðað við það sem síðar varð. 

Færðu menn sig til var það oft yfir í annað hús í nágrenninu. Nú eða nýbygging, líka í 

nágrenninu, væri tekin í notkun. Að eiga eigið þak yfir höfuðið hefur lengi búið með 

íslendingnum. Menn færðu sig til um eina götu. Vesturbæingurinn var þaulsetin og líkaði vel 

við sinn vesturbæ í Hafnarfirði.  

Allur þessi flutningur fólks milli hverfa, staða, húsa og landshluta, og til útlanda, hófst síðar er 

suðvesturhornið byrjaði að túttna út og bæjarfélögin að margfalda íbúa töluna. Og að því kom 

að maður orðið þekkti ekki hræðu í bænum og af sem áður var. Þetta uppgötvaði maður, þá 

orðin fullorðinn maður, og lítið á ferðinni í fæðingarbæ sínum um árabil og langdvölum til 

sjós. Ekki svo að skilja að uppgötvunin væri sjokk. Samt gleymi ég því ekki hvað mér fannst 

þessi reynsla einkennileg af þeirri ástæðu helstri að þekkja líka hina hlið málsins. Í 

samþjöppun byggðar sjá margir öryggi sem er röng hugsun. Öryggið felst ekki í stærri einingu 

heldur liggur í öðrum þáttum mannlífsins. Stórir kjarnar hafa sína kosti, vissulega, en breyta 

ekki hinu að stórir kjarnar minnka oftast nær, og kannski undantekningarlaust, mannleg 

samskipti sem við það kólna. Þetta er í eðli borganna. Hver sem ástæðan er. Að þessu leiti 

hefur tíðarandinn breyst gríðarlega á Íslandi frá því sem var nokkrum áratugum fyrr. Allir geta 

tekið undir slíkar fullyrðingar að landið sé ekki samt að þessu leiti og áður. Hér er ekki lagt 

mat á gott og vont. Aðeins bent á staðreyndir. 



Hvað rekur fólk út í sína flutninga og hver er undirrótin að þessum straumi manna suður á 

sínum tíma sem gerbreytti allri bæjarmynd frá því sem þar hafði áður verið? Líklegt er að 

hrun síldarstofnsins 1968 og 1969 sé ein orsökin. Hrun á síldarmiðum íslenskum er engin 

nýlunda og kæmi mér alltént ekki á óvart að þarna sé samspil eins og sjá má í gríðarlegum 

vexti stór- Reykjavíkursvæðisins á stuttum tíma. Hafnarfjörður fór ekki varhluta af 

fólksfjölguninni og óx hratt og margfaldaði íbúatölu sína.  

Nokkur síldarhrun upplifðu menn á tuttugustu öld þótt hrunið 1968 væri þeirra alvarlegast. 

Menn fengu ítrekaðar aðvaranir um síldarstofninn með síldarleysisárum sem komu án þess að 

þeim væri sérstaklega sinnt og kemur ágætlega í ljós sé rýnt í merkilega söguna sem segir 

öllum sannleikann. 

Mikil bjartsýni ríkti í landinu á tíma síldargróðans og er partur af æskuárum mínum í 

Hafnarfirði vegna andrúmsins sem ríkti og hvernig við strákarnir soguðumst sumpart inn þetta 

andrúm af, til að mynda, lestri frétta dagblaða tengdum afla síldarbáta og gang síldarplananna. 

Fáir fengu algerlega sneitt framhjá þessu andrúmi sem lá yfir öllu lífi bæjanna hvar sem var í 

landinu.  

Frá því skal greint að 1969 veiddust um 50, 000 tonn af síld og um eitt hundrað og fimmtíu 

þúsund tonn 1968 samanborið við hátt í áttahundruð þúsund tonn 1967. Árin á undan voru 

síldarútgerðinni líka gjöful. Sannir uppgangstímar. 

Þó svolítið djúpt sé í árina tekið að segja að allir hafnfirðingar hafi þekkt alla er ég sleit 

barnsskónum í Hafnarfirði er samt sannleikskorn í þessu. Mann, að dæmi sé tekið, vel eftir 

gönguferðunum með föður mínum heitnum niður á bryggju á sumarkvöldum fögrum. Mann 

líka eftir því að pabbi heilsaði öllum sem hann mætti með orðinu „ Sælup " - eins og ég alltént 

heyrði orðið hjá honum - og allir heilsuðu honum. Oft hugsaði ég með mér sjálfum: „ Pabbi 

bara þekkir alla í bænum. „ - Kannski orðum aukið en samt. Hann var af þeirri kynslóð sem 

þekktist en betur en mín kynslóð gerði.   Samantekt mín um æskuárin spannar árin 1962, 

1963,1964, 1965 og 1966. Þannig upplifði maður þessar kvöldgöngur okkar feðganna. 

Hafnfirðingar þekktu hverjir aðra. Þeir bjuggu þar lungað af sinni ævi. Við slíkar aðstæður 

komast menn ekki hjá að þekkja marga. Bæjarfélög út á landi vita um hvað hér er talað. Íbúar 

þar einfaldlega upplifa þetta hver hjá sér.  

(Til gamans má geta þess að árið 1959, sama ár og togarinn Júlí GK fórst, var íbúatalan í 

Hafnarfirði 6, 881 manns, í þá bænum sjálfum, og á öllu Hafnarfjarðarsvæðinu á milli sjö og 

átta þúsund. 1965 var íbúatalan komin í 12, 205 - 13, 420 á Akureyri. - Akureyri haft með til 

gamans af þeirri ástæðu að hafa svolítið „ keppt „ við Hafnarfjörð um íbúatöluna.) 

Að færa sig um set merkir ákveðið rask. Þessu neitar engin. Að þurfa að aðlagast og kynnast 

nýjum nágrönnum tekur tíma. Nokkuð sem komið var í gott lag á gamla staðnum eftir langa 

búsetur þar. Margt hjálpaðist að. Í þann tíð var talsvert um gangandi fólk sem gekk til vinnu 

sinnar og heim aftur kvölds og morgna. Hjálplegt við að kynnast nágranna sínum. Sami 

maður, menn, gekk máski árum saman fyrir eldhúsgluggann heima, segjum það, úr og í vinnu. 

Á þeim tíma fóru menn heim til sín í mat og stundum líka kaffi og gengu á milli þar sem stutt 

var að fara. Sami hópur, tíu fimmtán manneskjur, stóð við hús nálægt heimili mínu bíðandi 

þar eftir rútu Frosts h/f sem þá var enn starfrækt. (Nú Hvalur h/f) sem flutti hann á vinnustað á 

morgnanna, í hádeginu og á kvöldin, væri um eftirvinnu að ræða, eins og stundum gerðist. 

Sömu andlitin í grunninn í áraraðir. Maður gat ekki annað en veitt þessu athygli og allt 

nágrennið einnig. Allt stuðlaði þetta að sínum kynnum. Það hefur svo margt breyst hjá okkur.  



 

Vesturbærinn í Hafnarfirði.  Gamla- og 

Nýja bryggja enn á sínum stað og 

stálþilið á millibryggjanna komið, 

sýnist mér. 

(Myndin er tekin af Facebook 

Hafnafjörður og Hafnfirðingar) 

Svona leit Hafnarfjörður æsku minnar út. (Tengist ekki myndinni) Hafnfirðingar vissu deili 

hvor á öðrum.  

Ekki gerðist það ósjaldan er maður var staddur hér og hvar í bænum sem krakki að fullorðin 

manneskja vatt sér að manni og spurði hverra manna maður væri og eftir að hafa tjáð fólkinu 

allt málið þekkti sá eða sú móður mína eða föður og bæði oftast. Og ákveðin tenging komst á. 

Meira þá í tilviki spyrjanda. Svona lagað fær ekki gerst nema festa sé í íbúamálum 

bæjarfélaga og kynslóðirnar nái meira og minna að alast upp saman. Rót og endalausir 

búferlaflutningar fólks er þröskuldur á allt svona lagað. Menn ná ekki að þekkjast tímans 

vegna.  

Báðir foreldrar mínir voru gamalgrónir hafnfirðingar frá barnsaldri þó ekki væru þau fædd 

þar. Minnir að pabbi eigi rætur að rekja til Vestfjarða og mamma sínar ekki langt frá 

Hafnarfirði til Garðabæjar. Bæði fluttust til Hafnarfjarðar barnung og voru þar alla tíð eftir 

það.  

Ekki er samt svo að skilja að betra sé að búa í Hafnarfirði en öðrum bæjum landsins heldur 

hitt að tengingar koma með tímanum og nágranninn verður partur af myndinni sem menn 

draga upp af umhverfi sínu. Til að mynda æskuumhverfinu, eins og hér er reynt að gera. Á 

þessum árum var sama fólkið í allflestum húsum í kring. Niður Hraunbrekkuna, niður 

Kirkjuveginn, niður Garðaveginn, Hellisgötuna, Vesturbrautina og Norðurbrautina og allar 

hinar göturnar í kringum hólinn sem húsið sem við bjuggum stóð á. Menn horfðu á hvora aðra 

vaxa úr grasi, ná sér í maka og stofna eigin fjölskyldur. Sáu þetta fólk aka á undan sér 

barnavögnum og barnakerrum og einstaka sinnum með allan barnaskarann með sér. Sumir af 

þeim voru gamlir leikfélagar. Allt vegna þess að hafa alist upp á sama svæði og maður 

sjálfur.  Og til urðu tengingar til æviloka.  

Svona var umhverfi mitt á æskuárunum á sjöunda áratug seinustu aldar í vesturbæ 

Hafnarfjarðar. Sama fólk bjó í nágrenni við okkur á þessu árabili og ný andlit að mestu 

óþekkt. Ekki svo að skilja að nýliðar væru ekki velkomnir en andrúmið var bara svona í þann 

tíð að fólk hugsaði ekki svo mjög um flutning. Þarna bjó það og þarna var það. Tíðarandinn, 

ræður miklu, var einfaldlega í þessum farvegi á Íslandi og hafði lengi verið. Ferð yfir til 

Reykjavíkur var ekki farin í minni æsku nema nauðsýn krefði. Kannski að menn hafi ekið til 



höfuðborgarinnar í tengslum við sunnudagsrúntinn sinn. Ættu menn bifreið. Hún var ekki 

allra. Sjálfur var ég orðin sjö ára er ég fyrst kom til höfuðstaðarins á minnir mig 17 júní 

hátíðarhöld. Allavega útiskemmtun.  

Að vera kyrr á sama stað er ekki alvont fyrirbrigði. Þetta býr til festu. Gott fyrir hvort sem er 

atvinnu manna og heimili en er í mikilli óreglu í dag. Allt á kostnað mikilvægrar festunnar í 

lífi fólks.  

Mann eftir því er ég heyrði að Norðmenn erfðu oft húsnæði foreldra sinna sem kannski 

móðirin eða faðirinn fékk í arf frá sínum foreldrum. Sama ætt bjó í húsinu langan tíma. Þetta 

finnst mér áhugavert. Arfur gerir fólk að löglegum eigendum. Og hugsið ykkur sparnaðinn af 

þessu. 

Hesthúsin 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

" Þú hýri Hafnarfjörður. " - var eitt sinn kveðið. 

Bryggjurnar enn á sínum stað 

og togararnir og bátarnir. 

Gullfoss út á ytri höfninni? 

Mikið líf var oft á þessum 

bryggjum og skip og 

bátar komu og fóru. 

Á öldum áður og fram á vélaöld nefndu íslendingar hestinn með réttu „ Þarfasti þjóninn. „ Afl 

hests tekur afli manns langt fram og hann því notaðar til allskonar vinnu og burðar og að létta 

undir með fólki í bæjum og sveitum. Íslenski hesturinn er ljúfur.  

Klyfjaðar hestalestir voru algeng sjón á vegum og í kaupstöðum á tíma þarfasta þjónsins. Eftir 

að vélaöldin skall hér á dró fljótlega úr hlutverki þarfasta þjónsins og hann settur svolítið til 

hliðar. Svo uppgötvuðu menn skemmtanagildi íslenska hestsins og hann aftur tekin inn en 

fengið nýtt hlutverk sem vel má kalla „ Skemmtu mér. „ 

í Hafnarfirði æsku minnar áttu nokkrir hafnfirðingar hesta. Flestir af þeim höfðu sína hagabeit 

í Krísuvík á sumrin. Hvort farið var með þau í annan haga á haustin og þau höfð þar fram að 

heimtöku mann ég ekki lengur en minnir þó að sumir sem voru með hross þar hafi gert þetta.  



Oft eftir vinnu á sumrum skruppu hafnfirsku hestamennirnir til Krísuvíkur og lögðu á. Gallinn 

við þetta var endalaust rótið á hrossahópnum, stór hópur, sem smalað var saman í hvert sinn 

sem manni datt í hug að bregða sér á bak. Menn sammæltust ekki um tiltekin tíma þarna. 

Enda óhægt um vik með allt svoleiðis og fátt í boði.  

Stundum voru menn heppnir og þeir að réttinni fullri af frísandi hrossum og gátu gengið beint 

að gripum sínum. Hestarnir voru orðnir svo vanir öllum þessum smölunum að undireins og 

einhver byrjaði hóið röltu þeir greyin í átt að réttinni. Engin slapp samt við að rölta eftir 

skepnunum.  Að kom að réttinni nýsmalaðri heyrði til undantekninga. 

Í Hafnarfirði æsku minnar var sem sagt svolítið um hestaeign manna og kvenna. Í þann tíð var 

hesthúsum kannski ekki dritað niður hvar sem var í bænum en samt yfir nokkuð stórt svæði 

og til þess að gera óskipulega. Allskonar hús risu og voru notuð og fóru sum þeirra fyrir brjóst 

sumra sem sögðu " Kofadrasl" - og höfðu á vissan hátt rétt fyrir sér.  Sum húsanna voru í 

aumlegu ásigkomulagi. Inn á milli voru fín hús og snyrtimennskan allt í kring.  

Þótt leyfi bæjaryfirvalda þyrfti til að reisa hesthús var leyfið á þessum tíma samt ekki strangt. 

Síðar, löngu seinna, var búið til sérstakt hesthúsahverfi með ströngum kröfum um frágang og 

umhverfi. Skipulagið jók kostnað hestamannsins umtalsvert.  Í dag er dýrt að stunda 

hestamennsku. 

Vesturbærinn státaði af sínum hesthúsum og stóðu nokkur í hrauninu norðan byggðarinnar og 

Víðistaðatúnsins. Sláturhús Hafnarfjarðar (Víðistaðkirkja stendur þar sem það áður stóð) var á 

þessu svæði og líka tvö hænsnahús í fullum rekstri og kindakofi með nokkrum rollum í. 

Húsinu var síðar breytt í nokkra hesta hús.  Kannski voru kindakofarnir fleiri. Mann eftir 

einum kannski tveim kindakofum á svæðinu sem hér er fjallað um í vesturbænum. 

Til að komast að sláturhúsinu var ekið niður Garðavegsbrekkuna og eftir Víðistaðveginum og 

meðfram túnunum tveim, (partur þeirra er nú tjaldstæði hafnfirðinga) og beygt til hægri um 

mitt tún. Vinstra megin við þann veg stóð bær sem Víðstaðir hét og á túninu gamall vörubíll 

sem að mig minnir að væri árgerð 1918.  Sú tala situr alltént í mér.  Mann  vel eftir 

gangsetningu bifreiðarinnar og óskaplegum hávaðanum sem kom. Vél bílsins var gangsett 

öðru hvoru þó bifreiðin væri ekki lengur í notkun.   

 

Gamli Ford á túni Víðistaðar. 

Teikningin er frá 1967 

Svona litu fyrstu vörubílarnir í landinu út. 

Sturtunni var lyft með handafli og augljóst 

að flutningsgeta vörubílsins væri ekki mikil. 



Hvort sami bíl var  til sýnis 

í Firði, líklega 2005, veit ég ekki. 

Sá bíll bar einkennisstafina GK 75 og 

alltént sömu tegundar. 

Eitt þessara hesthúsa var norðan Sundlaugar Hafnafjarðar og þar í hrauninu og gengið að því 

bæði ofan við sundlaugina gömlu, beygt af Herjólfsgötunni og sami vegur farin og menn nota 

sem leggja bílum sínum á bílastæðið bak við laugina, og framhjá bragganum sem þar stóð 

árum saman og hýsti bifreiðaverkstæði (hét bifvélavirkinn og eigandi verkstæðisins ekki Jói?) 

og áfram í átt að ílöngu húsi sem stóð við enda götunnar og var eitt sinn fullt af varphænum. 

Einnig var hægt að komast hinum megin frá að þessum húsum og fara vegslóðann sem beygt 

var inn á af Víðistaðaveginum svolítið ofar og um tíma einnig frá Herjólfsgötu. Beygjunni 

Herjólfsgötumegin var lokað með grjóthnullungum en hinni áfram haldið opinni. 

Á æskuárum mínum í Hafnarfirði var allri hænsnarækt í þessu húsi lokið. Mann sjálfur ekki 

eftir neinum hænum þar. Um tíma, á síðari hluta sjöunda áratugarins, var í húsinu 

harðfiskverkun sem tveir hafnfirskir bræður ráku. Oftast stóð hús þetta ónotað. Í allavega 

minningunni.  

Á bak við ílöngu bygginguna sem hér um ræðir voru sem sagt aðrar byggingar sem í voru 

hestar til margra ára. Í kringum þær var afgirt lóð.  Og til varð allstór reitur að mestu lagður 

hrauni og grjóti en innihélt samt vissa fegurð.  Þangað fóru hrossin í húsunum er þeim var 

sleppt út á daginn og veltu sér, léku, spörkuðu hvorn í annan, og bitu.  Hvort kofa þyrpingin 

kom öll á sama tíma veit ég ekki. Miklar hurðarnar á framhlið eins hússins, fjórar talsins, 

bentu til aðstöðu fyrir bifreiðar.  

Við norður enda hússins, bílskúrsins, segjum það, var ágæt hlaða og önnur viðbygging áföst 

henni norðan við hlöðuna ætluð upphafi kindum en var síðar tekin undir fjögur eða fimm 

hross í tveim stíum. Margir hafnfirðingar áttu kindur í kofum hér og hvar og sumir í áratugi. 

Kindaeign hafnfirðinga var nokkur á þessum árum og sjálfsagt skipt hundruðum er best lét. 

Frá þessu hesthúsi gnæfði byggingin sem Bæjarútgerð Hafnarfjarðar notaði til að græja í 

veiðarfærin handa síðutogaraflota sínum.  

En hví gera menn sérstaka samantekt um kofa og segja sögu tengda löngu förnu drasli sem 

ýmsir höfðu horn í síðu á? - gæti einhver spurt.  

Hún er augljós. Hestamennska er merkilegur félagskapur bæði þá og nú. Í hópi hestamanna 

myndast sérstakt samfélag sem segja má að hrossin búi til. Allur tími hreinlega fýkur út um 

gluggann er menn stíga fæti í hesthús. Að ekki sé talað um fái menn heimsókn. Þannig var 

þetta þá hvernig sem háttar til í þessum málum í dag. Langt um liðið hjá mér í 

hestabransanum. 

Yfirgefum nú þessi hús og komum okkur upp á veginn fyrir ofan þau og göngum hann í átt að 

Víðistaðavegi. Við komum fljótlega auga á sjö eða átta kartöflugarða sitt hvoru megin við 

veginn afgirta með gaddavír. Margir garðanna hafa verið nýttir í áratugi en sumir aflagðir og 

grónir saman með grasi. Þó engin sé þar nú, enda vetur, má á vorin sjá fólk í þessum görðum 

stinga þá upp og sá og alltaf annað veifið yfir sumarið að reyta arfa og á haustin við 

kartöfluupptöku. Áður en við að komum að görðunum sjáum við á hægri hönd, upp á 

hæðinni, vegurinn liggur talsvert neðar og fer víst ekki framhjá neinu okkar, bygginguna frá 

öðru sjónarhorni sem togaravarningur Bæjarútgerðarinnar var unninn í og afgreiddur í skipin. 

Í fremsta hluta hjallana handan hússins sést. 



Er við komið er upp á Víðistaðaveginn blasa við beint framundan nokkrir skúrar. Einn er 

hesthús, einn, kannski tveir, kindakofar, og tvö hænsnahús í fullum rekstri. Annað 

hænsnahúsið, hið stærra, stendur svolítið frá hinu í norður og er í eigu bræðranna Steina Atla 

lögreglumanns og Gvendar Atla gjaldkera Bæjarútgerðarinnar. Til hægri, fast við Víðstaðveg, 

er bárujárnsklæddur grámálaður skúr sem fram fer í harðfiskverkun sem eldri maður sér um. 

Við sjáum ekkert skilti á skúrnum sem gæti frætt okkur um heiti harðfiskverkunarinnar.  

Frá skúrnum berst hljóð í vél sem lemur, valsar, þurran fiskinn og gefur til kynna að 

eigandinn sé á staðnum. Ef við viljum getum við kíkt við hjá karlinum. Aldrei er að vita nema 

til sé uppsóp, (eins og við köllum þetta) , harðfiskmylsna , sem hann væri vís með að vigta 

fyrir okkur og selja gegn vægu gjaldi. En við sleppum því.  Komum kannski við síðar. Höfum 

nýlega kýlt vömbina þverskorinni ýsu.  

Annað hesthús er og í þessu nágrenni sem ekki sést þaðan sem við erum en stendur skammt 

sunnan við sláturhúsið sem blasir við framundan svolítið til hægri og yfir bæinn Víðistaði. Í 

þessum þrem upptöldu hesthúsum lætur nærri að séu í tuttugu hross í vetur. 

 



 

Efri mynd: 

Bundin á bás. 

Neðri mynd: 

Reiðtúr í vesturbæ Hafnarfjarðar. 

Í horn kindakofa sést. 

Myndin er tekin 1972 

Horfum nú til vinstri. Þar, í eitt hundrað metra fjarlægð, sjáum við afleggjara til hægri og 

einnig að vegurinn liggi til hænsnahúsanna tveggja, kindakofans og staka hesthússins. Einnig 

sjáum við í tuttugu metra fjarlægð fyrir ofan fyrir afleggjarann annan afleggjara líka til hægri.  

Sá vegur liggur inn á sjálft hraunið. En það vissum við ekki öll né heldur að hann endi við 

Reykjavíkurveg, gegnt Gömlu bílastöðinni, og liggi ofan við fiskverkunarhúsin sem þarna 

hafa verið í áratugi á sama stað við veginn til Reykjavíkur.  

(Á þessu svæði er nú Norðurbærinn en geymdi 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 ekki stakt 

íbúðarhús og bara fáeina kartöfluskúra og kartöflugarða og fiskhjalla sem hætt var að nota er 

hér er komið sögu.)  

Ef við viljum fara þennan veg komust við að raun um að hann sé talverður spotti og líka að er 

ágætur hólatúr. Úr verður að ég ásamt einum í hópnum ákveðum að fara þennan slóða en samt 

ekki nú. Á morgunn eða hinn er betra. Betri tími gefst þá.  Ekki satt?  Kannski ekki.  

Til að flækja þetta örlitið meira förum við aftur til baka og til seinasta afleggjarans, 

beygjunnar inn á hraunið. Fáumst við til að stoppa þar stundarkorn og líta til vinstri þá blasir 

við kletturinn sem Garðavegsbrennan er hlaðin á og kveikt í á Gamlársdag.  

Vona sem sagt að menn átti sig á staðháttum og muni að þetta svæði er óþekkjanlegt í dag frá 

þessum tíma og sumt erfitt að muna og ljósmyndir engar til í mínum fórum af svæðinu til að 

styðjast við. Ljósmyndir eru hjálplegar svona samantekt. 



 

Margir muna eftir þessum peningaseðli. 

Var í fullri notkun 1965. Eða var það ekki? 

Á sunnudögum, á vetrum, var til siðs hjá hafnfirskum hestamönnum að ríða fylgdu liði til 

Reykjavíkur og á við hús hestamannafélagsins Fáks í borginni og fá sér kaffisopa og meðlæti 

áður en riðið var til baka. Í Fáksheimilinu var ágæt aðstaða. Marga sunnudaga fór maður í 

minnisstæðar „ Fáksferðir. „ Þessi siður hafnfirskra hestamanna hélst lengi og  voru ferðirnar 

oft fjölmennar án þess að neinn væri beinlínis hvattur til að koma með. Þeir komu sem vildu 

og voru velkomnir sem létu sjá sig. Margir vildu.  Bæði karlar og konur. Hvenær þessar 

reiðferðir til Fáksheimilisins lögðust af mann ég ekki en veit þó að þær viðgengust árum 

saman á meðan hrosin enn voru á húsi á vetrum. 

Með skipulagi hesthúsahverfisins upp við Kaplakrika runnu hesthúsin í vesturbænum sitt 

skeið á enda og voru öll rifin og fjarlægð og er ekkert í dag sem minnir á neitt þeirra. Efast má 

um að margir hafnfirðingar viti hvar þessi hús voru og kæri sig líklega kollótta.  

Samantektin um hesthúsin er hluti æskuminninga minna frá Hafnarfirði og raktar hér eins 

minnisbankinn heimilar. Allt er þetta partur af lífi og sögu hafnfirðingsins. Reyni að vanda 

eins vel til verka og frekast er kostur og vona að menn hafi af skemmtun og máski eilítinn 

fróðleik. Þá líka er björninn unninn. 

 

 

 

 

 

 



Íþróttirnar 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Hafnarfjörður árið 1962. 

Hafnarsvæðið öðruvísi en þekkist 

í dag og meira komið af uppfyllingum 

eins og sést á þessari mynd. 

Íþróttaáhugi æsku minnar var svona upp og ofan og líklega eins og enn tíðkast meðal krakka 

og ungmenna hafnfirskra. Þær eru ekki allra. Víst er um það.  

Þó áhug minn hafi ekki verið upp á marga fiska voru samt í bænum starfrækt tvo lið í 

Hafnarfirði æsku minnar. Annað var FH og hitt Haukar. Bæði liðin eru ennþá í firðinum og 

orðin talsvert öflug á landsvísu. Á þessum tíma var knattspyrna minna metin í bænum og 

handboltinn það sem málið snérist meira um er þessi íþróttafélög báru á góma. Má vera að í 

dag hafi þetta snúist við (2013.) Hitt er víst að á þessum árum (sjötta ártug seinustu aldar) 

gnæfði FH liðið yfir hitt með leikmönnum á borð við Birgir Björnsson, Hjalta, Ragnari og 

fleiri stjörnum handboltans þess tíma. Geir Hallsteinsson kom síðar að FH- liðinu sem þá 

stjarna. Geir Hallsteins eins og margir muna lyfti félaginu verulega upp og um leið 

handboltanum á Íslandi, ásamt auðvitað ýmsum öðrum köppum íþróttagreinarinnar.  

Var, sem sagt, sjálfur ekki mikið inn á þessari braut en reyndi samt ýmislegt eins og aðrir 

hafnfirskir strákar og gekk meira að segja til liðs við knattspyrnudeild FH og æfði með þeim í 

nokkur skipti og var settur í skelfilegt markið og þá ægilegu stöðu að reyna að koma í veg 

fyrir að knötturinn lenti í netinu. Markvarslan fannst mér nú ekki skemmtileg og ekki par 

hrifinn af boltanum er hann æddi að manni á sínum ógnarhraða og heitir víst á máli 

íþróttarinnar " boltahræðsla " sem engin markmaður má glíma við en ég glímdi við. Þessar 

örfáu knattspyrnuæfingar sem maður var þátttakandi í fóru fram á Holtinu í Hafnarfirði á 

malarvellinum sem stóð rétt hjá olíutönkunum. Völlurinn var á þessum stað áratugum saman 

og gott ef ekki eini alvöru knattspyrnuvöllurinn í bænum á þessum árum. Á Holtinu fóru oft 

fram knattspyrnumót.  

Auðvitað voru fjöldi heimagerðra knattspyrnuvalla dreifðir vítt og breytt um vesturbæ 

Hafnarfjarðar og reyndar hvar sem ungviðinu sjálfu datt í hug að koma slíkum velli fyrir til 

sinnar boltaiðkunar. Einn þessara valla, og sá vinsælasti, var á róluvellinum á bak við 

Sívertsenhúsið- og Pakkhúsið.  Í dag er svæði þetta hluti Byggðasafns Hafnarfjarðar.  

Aðstaðan var svo sem ekki merkileg en látin duga. Mörkin sem notast var við voru heldur 

ekki verði keypt en dugðu vel. Tveir steinar, samtals fjórir, sem lagðir voru í svolítilli fjarlægð 

hvorir frá öðrum, fjögur skref höfð á milli þeirra.  Minnir það, afmörkuðu stærð hvors marks 

fyrir sig og fylgst gaumgæfilega með skrefunum til að sá sem þau steig stigi ekki stærri skref 



er kom að marki andstæðingsins.  Allt til í dæminu en samt til lítils unnið.  Skipt var um mark 

eftir hálfleik. 

Ýmist var sótt undan brekunni eða móti brekkunni, eftir því hvernig liðin röðuðust í fyrri og 

seinni hálfleik. Ekki mann ég lengur hvort liðið sem sótti undan brekkunni skoraði fleiri mörk 

en hitt sem átti á brattan að sækja. Róluvöllur þessi stóð í svolitlum halla og annað markið 

haft þar sem sandkassinn neðst var og steinarnir tveir þeim megin lagðir ofan á lága 

steinsteypta vegginn sem bjó sandkassa þennan til en hitt markið haft fast upp við girðinguna 

að ofanverðu. Nokkrir metrar voru þarna á milli.  Margir muna eftir sandkassanum og lága 

steinsteypta veggnum og pússningasandinum sem bjó til þennan sandkassa.  

 

Hluti byggðasafns Hafnarfjarðar í dag (2013) 

Hér var Róló. 

Þetta er staðurinn sem 

við krakkarnir í vesturbæ Hafnarfjarðar 

komum á til knattspyrnu iðkunar á sumrum. 

Hvenær þetta hætti er höfundi ekki kunnugt . 

Veit þó að stóð yfir í nokkur ár. 

Aftur að FH- æfingunni. Eitthvað reyndi maður að berjast við tuðruna og að hindra hana í að 

skella í netinu. Gallinn við íþróttaiðkun mína var að áhugi minn lá annars staðar. Ekki var það 

heldur til að halda einbeitingunni hreinni hið feikna góða útsýni þarna á Holtinu út á fjörðinn 

sem tiltekinn dag skákaði allri fegurð sem fjörðurinn fagri gat sýnt íbúum sínum í 

sumarblíðunni.  Saman olli þetta því að maður fylgdist ekki nógsamlega vel með sjálfum 

leiknum og því illa viðbúinn viðsnúningi andstæða liðsins er það skyndilega fiskaði boltann af 

liðinu og sótti í gangstæða átt en ég sjálfur orðið oftar horfandi til hliðar við mig og út á 

spegilsléttan sjóinn og dottinn út, ef svo má segja. Og vitaskuld varð mark.  

Viti menn! Undrið gerðist.  Eftir að mínir menn höfðu tekið miðju og öll hersingin með bakið 

í mig varð mér eina ferðina enn litið út á flóann fagra og sá þá hvítan trébát um 70 tonn að 

stærð gerðan út frá Hafnarfirði ösla þar áfram á fullri ferð til hafnar svo að freyddi við stefni. 

Bátinn kannaðist ég við og þekkti kalla á honum sem vöktu mér meiri spenning en tuðran og 

markvarslan fékk gert. Þá var mínum ekki lengur haldið kyrrum sem notaði tækifærið sem 

þarna gafst og hljóp sem fætur toguðu til hafnarinnar hinum megin í bænum og linnti ekki 

látum fyrr en þangað kom. Er svo strákagreyin misstu knöttinn í fætur andstæðinganna og 

sóknin á mark þeirra hófst blasti við þeim frekar ófögur sjón. Markmaðurinn horfinn og sást 

hvergi og leiknum sjálfhætt. Svona fór um sjóferð þá. Ekki þarf að orðlengja neitt frekar um 

það að veru minni í annars frábæru íþróttafélagi FH lauk þarna og í raun jafn skyndilega og 

það hófst. Og hef ég ekki frá þeim tíma verið skráður í neitt íþróttafélag, jafn ágæt og þau 

annars eru. 



Aftur að róluvellinum á bak við núverandi safnahús. Þar hittust krakkar og spiluðu 

knattspyrnu á tilsettum tíma sem yfirleitt hófst á milli sautján og átján. Hve mörgum sinnum 

yfir sumartímann maður fór þangað og tók þátt í knattspyrnu á leikvellinum mann ég ekki. 

Skiptin voru ófá. Engin var boðaður og mættu þeir sem vildu og yfirleitt nokkuð stór hópur. 

Hvort stelpur voru með okkur á Róló mann ég ekki lengur. Minnir samt að svo hafi ekki 

verið. Er allir voru mættir þann daginn voru kosnir tveir fyrirliðar sem á eftir kusu til skiptis 

og völdu í sitt lið.  

Hófst svo leikurinn. Fljótlega fóru að berast háreysti og beinar og blóðugar skammir á 

leikvellinum yfir lélegri frammistöðu liðsmanns sem að einhverra mati stóð sig ekki. Að 

ógleymdum hinum sem alltaf voru ófúsir til að gefa boltann yfir á samherja loks er þeir fengu 

hann. Þrátt fyrir öskur og hróp allt í kring um að " gefann " héldu þeir sínu striki og þýddust 

ekki einu sinni alvarlegustu hótanir og orð á borð við " Ég drep þig ef þú gefur ekki á mig " 

og annan álíkan " yndisleika orðsins. " Samt var áfram haldið á sömu braut og af eigin 

rammleik reynt að sóla sig gegnum þvöguna upp að marki andstæðingsins, og auðvitað skora, 

sem oftar en ekki klúðraðist á leiðinni með boltanum sem skyndilega fékk sjálfstætt líf og 

rúllaði óbeðinn yfir til lappa andstæðinganna og sókn snérist á augabragði í fulla vörn. Sumir 

verða alltaf að skora markið sjálfir. Og beygist krókurinn fljótt í þessa átt hjá fólki. Kannski 

erum við öll svona þenkjandi inn við beinið. Hvort liðinu hefndist fyrir þrjósku leikmanns, 

með marki andstæðinganna, var þó fráleitt sjálfgefið. Allur gangur var á. Enda engin meistara 

knattspyrna leikin þarna á Róló.  Bara fótbolti. 

Ekki fór víst framhjá neinum í grennd hvað fram fór á Róló á þessum tíma dags í vesturbæ 

Hafnarfjarðar. Allt lauk þetta svo með konuhöfði ágætu sem birtist á settum tíma í þak glugga 

(kvistgluggi) Sívertsenhússins og hrópaði til öskrandi, hrópandi og bendandi 

krakkaþvögunnar fyrir utan hjá sér orðið " MATUR!!! " hátt og hvelft. Allir vissu hvað 

klukkan sló og að tími væri kominn til að hætta. Þögn sló á hópinn og hættu hrópin jafn 

skyndilega og þau hófust á þessum ágæta róluvelli og fór hver til síns heima og í sinn mat sem 

beið rjúkandi á borðum eftir heitum og móðum strákahópnum og svæðið varð á 

undraskömmum tíma aftur mannlaust sem vindurinn og umhverfishljóðin ein fór um uns nýr 

dagur rann upp og sama hófst og endaði með orðinu " MATUR. "  

 

 
Hinum megin við þetta hús 

er umræddur Róló. 

Úr þessu húsi kom ágætt konuhöfuðið 

og tilkynnti öllumað kominn væri matartími. 

Sumir muna eftir þessu. 



Sumir strákanna sem mættu á Róló í den urðu síðar heilmiklir garpar í þessari grein og í 

handboltanum og komust í landsliðið í, til að mynda, handbolta. Mann eftir að minnsta kosti 

einum. 

Sjá má að víða leynast gullkorn í mannlífsflórunni og koma þau oft fram í börnum og 

krökkum með þá fyrst og fremst áhuganum sem þau ung að árum sýna. Sumir foreldrar taka 

eftir þessu og vilja í framhaldinu hjálpa þeim við að rækta sinn hæfileika með réttum hætti og 

réttri kennslu, leyfi efnahagur slíkt. Hann því miður er oft þröskuldur á þessari vegferð og 

hindrar margan í að verða það sem áhuginn vildi alltaf stefna honum eða henni til. Sé þetta 

gert kemur oft út úr þessu gersemi sem margir njóta góðs af og gera lengi.  

Róló í Hafnarfirði var fyrir suma ákveðin byrjun að öðru stærra og meira. 

 

 

Síldarbátarnir í Hafnarfirði 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

 

Skipasmíðastöðin Dröfn um 1958. 

Vettvangur margra hafnfirskra stráka á sjöunda áratug seinustu aldar var bryggjan. Á 

æskuárum mínum í Hafnarfirði voru síldaárin í algleymingi og fréttir af síldarmiðunum fyrir 

austan og norðan land yfirgnæfandi og oft var talað um. Þeir sem þekkja til málsins finnst það 

í sjálfu sér ekki einkennilegt miðað við það að vera nánast daglega í fréttum hvort sem var 

dagblaða, sem voru nokkur á þessum tíma, eða Ríkisútvarpsins.  Alltaf er bátarnir fengu afla 

var um hann getið í þessum fréttamiðlum samanvið fréttir af gangi síldarsöltunarinnar á 

plönunum. Ríkissjónvarpið, sem fór í loftið 1966, kom að málinu á svona síðari stigum 

síldaævintýrsins.  Ævintýrinu lauk 1968. 

Margt hefur breyst í bænum mínum sem hlær í öllu þessu logni sem sumrin fá fært honum við 

rétt veðurfarsleg skilyrði. Skoðum nokkrar. 



 

Frost hf var í Hafnarfirði æsku minnar. 

Frystihúsið varð gjaldþrota eftir 1966. 

Á sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar voru starfræktar nokkrar kraftmiklar 

fiskverkunarstöðvar í Hafnarfirði.  Ein af þeim var Frost hf við Reykjavíkurveg og var með 

þeim stærri í bænum (nú Hvalur hf).  

1958 var Frost hf með 120 manns í vinnu í húsinu á vetrarvertíðinni og lögðu 9 bátar þá upp 

þar sem um 100 sjómenn störfuðu á. Margir eldri hafnfirðingar vita að Frost átti og gerði út 

Klettanna og Faxaborg. Um veturinn 1958 pakkaði frystihúsið 37, 000 kössum af flökum og 

átti 350 tonn af fullverkaðri skreið tilbúna til útflutnings. Frost hf fór í þrot eftir árið 1966 og 

allar eignir félagsins boðnar upp. 

 
Fákur GK 24 var gerður út af Einari Þorgilssyni & Co. 

Báturinn fékk síðar nafnið Steinunn. 

Hjá Einari Þorgilssyni & Co unnu 80 manns veturinn 1958. Fyrirtækið gerði út togarann 

Surprise GK og Fák GK 24. 144. tonna tréskip er síðar fékk nafnið Steinunn.  

Malirnar voru í firðinum á þessum tíma með sitt starfsfólk. 

Bæjarútgerðin með sína tugi starfsmanna í vinnsluhúsinu og til sjós.  

Íshús Hafnarfjarðar gerði út bátanna Arnarnes og Reykjanes með fjölda starfsmanna í 

frystihúsi sínu við Strandgötu.  

Öll þessi fyrirtæki sem hér eru dreginn fram eru horfin af hafnfirsku sjónarsviði og flest þeirra 

fyrir áratugum þó blómleg væru í bænum langa hríð. En svona bara er þróun mála í 

mannheimum þar sem velmegun ríkir. Í hinum löndunum situr allt við sama eins og var 

aldirnar á undan. Merkilegt hvernig atburðarásin tekur yfir og nær að stýra og stjórna eftir 

eigin höfði með öllu sínu róti og breytingum.  



 

Arney SH 2 var afhent 1970 til Stykkishólms. 

Skipasmíðastöðin Dröfn hf var og aðsópsmikill vinnuveitandi í Hafnarfirði og voru þar 

smíðaðir nokkrir bátar. Og má þar nefna bátanna Guðbjörg GK, Hafbjörg GK og Arney sem 

afhent var í mars 1970 og fór til Stykkishólms.  Arney fékk einkennistafina SH 2.  Báturinn 

fór rakleitt á netaveiðar eftir að heim kom.  

Hvenær kjölur Arneyjar var lagður er höfundi ókunnugt um en í minningunni var báturinn 

allmörg ár í smíðum og hafður sem svona ígripavinna fyrir starfsmenn Drafnar skorti 

slippnum verkefni. Var allavega sagt.  

Á æskuárum mínum í Hafnarfirði voru öll þessu fyrirtæki í miklum blóma og verið að smíða 

Arney í þessum slipp að manni fannst bara alltaf. Sú saga kvisaðist út að þurrafúi hefði komi 

upp í bátnum í Drafnarslipp. Þurrafúi er ákveðið vandamál í tréskipum sem tryggingafélög 

lengi vel voru ófús að bæta útgerðum bátanna og þurftu þær sem í lentu sjálf lengi vel að bera 

allan kostnað af viðgerðum vegna hans. Hvað þurrafúi nákvæmlega er þekkir höfundur ekki. 

 
Skipasmíðastöðin Dröfn lét að sér kveða 

með sínar skipasmíðar og skipaviðgerðir 

í bænum. 

Kaupstaðurinn innst í Faxaflóa er orðin breyttur. 

Höfundi eru minnisstæð orð þekkts íslendings sem sagðist sakna þess að geta ekki lengur 

gengið á sömu þúfum og var í barnæsku í höfuðborginni þar sem hann er alinn upp og 

minntist í því samhengi á sveitabæinn sem hann á yngri árum var í á sumrum og kom 

stundum til eftir að hann fullorðnaðist og gekk þá um svæðið eins og áður var og er máski enn 

óbreitt. Þarna hefur orðið á brotalöm í skipulagi kaupstaða. Að bæir stækki er eðlilegt en 

breytir ekki því að gamla sem var megi ekki halda sér. Er enda vel gerlegt að búa í gömlum 

vel við höldnum húsum og í sama umhverfi og þar viðgekkst. Ekkert í mannlífsflórunni mælir 

gegn neinu slíku. 

  



 

Fróðaklettur GK 250 tilheyrði Frost hf 

og einn bátanna sem það gerði út. 

Höldum okkur áfram við bryggjuna og umfjölluninni um Hafnarfjörð æsku minnar. 

Á vorin á meðan síldarbátarnir lágu enn við hafnfirskar bryggju og mannskapurinn gerði báta 

sína klára til síldveiðanna þurfti ýmislegt áður að gera um borð og var áhöfn skips gjarnan 

kölluð nokkrum dögum fyrir brottför til að taka til hendi og undirbúa bátinn. Allt vel 

skiljanlegt skoðað í því ljósi að bátur kom kannski ekki aftur til heimahafnar fyrr en að þrem 

fjórum mánuðum eftir að landfestar voru leystar í heimahöfn.  

Eitt verkið var að fara með vörubíl upp í skemmuna sem dót bátsins var geymt í og sækja það 

sem þurfti. Er bifreiðin svo kom til baka og stöðvaðist við skipshlið leyndust á pallinum 

haugur lakkmálaðra fjala í nokkrum lengdum um 20 sentímetra breiðra og tveggja, þriggja 

sentímetra þykkra og þær drifnar af pallinum og lagðar á dekkið.  

Fjalirnar höfðu einn tilgang. Búa til uppstillingu á dekkinu sem áður en yfir lauk þaktist litlum 

reitum frá afturmastri og aftur að yfirbyggingu um eins metra og þrjátíu sentímetra háum og 

1,5 til 2 fermetrar að þvermáli, eitthvað svoleiðis. Borðin voru öll merkt með málningu og 

búið að mála á þau " V " sem birtist fullgert með efstu spýtu og gert til að auðvelda mönnum 

uppröðunina. Mismunandi lengdir gátu verið á milli styttnanna á dekkinu sem á móti útskírði 

hví borð þessi voru í mismunandi lengdum og merkt sínu " V. " Að merkja borðin með 

þessum hætti var einföld leið til að flýta fyrir sjálfri uppstillingunni og heilmikill 

vinnusparnaður.  

Að þurfa að velja og máta hvert borð fyrir sig í hvert sinn sem stillt var upp á dekkinu var of 

tafsamt sem óþarflega mikill tími fór í. Ekki var heldur alltaf nóg að saga borðinn niður í 

réttar lengdir því yfirleitt þurfti að höggva endann til með exi svo að hann gengi eðlilega í fals 

styttunnar. Stundum greip óþolinmæðin í taumanna og men gripu slaghamarinn lömdu með 

honum borðið til að koma því á réttan stað í uppstillingunni.  Aðgerðin var ekki viturleg. 

Meiriháttar mál var að losa borð sem þannig var gengið frá ef á þurfti að halda. Sem kom 

fyrir.  Reynt var að hindra alla slíka vitleysu og því allt merkt sínu " V " og fjalirnar, oft að 

minnsta kosti, númeraðar. Númer eitt gyllti fyrir, segjum, fremstu styttu bakborðsmegin. Allt 

svona var gert strax við fyrstu uppröðun.  Er borðin voru kominn í dekkuppstillingu var hægt 

að skella á númeri og mála " V. " 

Veiðitímabilin voru vor og sumar og fram á haust og árleg. Í þau er enn vitnað og oft með 

trega og hefðu sumir ekkert á móti því að endurtaka þetta en geta víst ekki. Síldin hvarf 

sökum ofveiði og hefur í raun og veru aldrei borið sitt barr frá þeim tíma. En menn rýna í 



söguna og rifja hana upp. Og svo hitt. Fjarlægðin gerir tignarleg fjöllin ögn blárri en þau 

kannski voru. Og hvað með það? Að eiga sér góða minningu er bara gott. Ekki satt?  

Nóg um það og við enn um borð í síldarbát í Hafnarfjarðarhöfn í kringum 1965. 

Við lestarlúgurnar komu rimlapallar úr tré sem lágu frá lunningu stjórnborðsmegin og yfir til 

lestarlúganna. Pallurinn var setur þarna fyrir síldina og kom það sem hafurinn bar úr nótinni 

ofan á grindurnar eftir að hafa verið opnaður og rann spriklandi síldin eftir þessum grindum 

og ofan í lestarnar. Væri meira í nótinni voru litlu dekkrýmin fyllt síld og segl breytt yfir og 

svo stímt til hafnar.  

Oft kom fyrir að við strákarnir tókum á þessu með köllunum og fengum að gera eitt og annað 

með þeim og hjálpa til við að stilla upp á dekkinu og eða taka um pensilskaft og dýfa háruga 

endanum ofan í dósina með lakkmálningunni í og draga eftir þilinu sem mála átti og sjá með 

eigin augum hvernig liturinn kom og breytti því sem fyrir var og huldi til að mynda ryðblett 

sem rembdist við að komast í gegnum þykkt lakkið og líka tókst í einstaka tilvikum og búa til 

nokkra bletti á skjön við ljósgráa litinn sem þar átti að vera og kom aftur fram við málunina 

og ekkert hirt um þó málningardropi kæmi í buxur og peysu eða límdist við hendur og hár og 

læki niður á stígvél eða strigaskó. 

Síldarárin stóðu allmörg ár og urðu fastur liður í útgerð flestra íslenskra báta yfir ákveðinni 

stærð. Engum blandast hugur um sem lifði þetta síldaráratímabil hvort sem var í miðri 

hringiðunni eða stóð álengdar að það hafi ekki verið eftirtektarvert og fái sýnt þær gríðarlegu 

breytingar sem orðið er á öllu hugarfari landans er allt meira og minna snérist um sjó, sjósókn, 

síldarskip, togara, almenn aflabrögð, vertíðarnar, verkun síldar og annars fisks, bræðsluna, 

frystihúsin, hvernig svo sem háttað var nýtingu og meðferð aflans sem oft var ekki sérlega 

góð en þó í fullum takti við ríkjandi hugsun.  

Hver nýr síldarbátur sem sigldi fánum prýddur til hafnar vakti athygli og varð að umtalsefni 

og vart til sú læsa manneskja íslensk sem ekki staldraði við frétt í blaðinu sínu og læsi um 

síldarganginn á fjörðunum. Fjölmiðlar á þessu árabili fjölluðu um atburðinn sem merkilegan 

og fóru um mörgum fögrum orðum og drógu skipstjóra sem báru af í veiðunum fram, hvort 

sem var síldar- eða togaraskipstjórar, og upphófu og gerðu marga af þeim nafnkunna menn í 

landinu.  

Mórallinn í Hafnarfirði æsku minnar var mikið á þessum nótum. Allt af þeim orsökum að 

þjóð mín á þessum tíma var vel tengd hafinu og sér betur meðvituð hvaðan afkoman kom. 

Líklegt er að þetta hafi breyst þetta með hruni síldarstofnsins 1968 er menn vöknuðu upp við 

þá staðreynd að hafið væri ekki þessi ótæmandi gullkista sem menn fram að því höfðu talið 

sér trú um en sagan þó hefði getað sagt mönnum að gengi ekki upp. Landinn lifði nefnilega 

nokkur síldarhrun þó hrunið 1968 væri þeirra alvarlegast. Hér er ekki lagt mat á rétt og rangt 

aðeins bent á tíðaranda sem ríkti meðal fólksins en er ekki lengur eins og þá tíðkaðist. " Ó, 

þeir gömlu, góðu dagar. " - segir nú einhver og má líka. 


