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Inngangur  

Líklega dettur flestum íslendingum í hug fótbolti þegar að þeir heyra minnst á 

bæjarfélagið Akranes. Það er kannski fyrst og fremst vegna þess að fótboltafélag 

bæjarins hefur náð mjög góðum árangri í efstu deild hér á Íslandi síðastliðin fimmtíu 

árin. Oft á tíðum hafa þessar hetjur sparkvallarins verið hafðar upp í hæðstu hæðir og 

ósjaldan um fátt annað talað en úrslit síðasta leiks og frammistöðu leikmanna ÍA 

liðsins meðal bæjarbúa Akranes. En vissulega og sem betur fer snýst ekki allt líf á 

Akranesi um fótbolta því þar kennir ýmissa grasa bæði í félagslífi sem og í 

atvinnulífinu.  

     Með tilkomu Hvalfjarðarganganna sem opnuð voru þann 11.júlí 1998 

(Hvalfjarðargöngin) opnaðist nánast nýr heimur fyrir Skagamenn.  En með því að aka 

í gegnum þau tekur það einungis um fjörutíu mínútur að keyra frá Akranesi og niður í 

miðbæ Reykjavíkur í stað þess að vera um það bil tvær klukkustundir hér áður fyrr, 

þegar Skagamenn sem og aðrir landsmenn þurftu að keyra fyrir Hvalfjörðinn til að 

komast til Reykjavíkur. Reyndar höfðu Skagamenn einnig þann kost að notast við 

Akraborgina sem var ferja sem fór fjórum sinnum á dag á milli Akraness og 

Reykjavíkur. Akraborgin var mikið notuð af Skagamönnum og þótti mörgum það 

mikill missir þegar ákveðið var að hætta siglingum hennar.  En ekki þótti stætt á því 

að reka ferjuna eftir að Hvalfjarðargöngin voru opnuð enda tap reksturinn á henni 

verið umtalsverður um árabil. Í dag heitir Akraborgin Sæbjörg og þjónar núna 

sjómönnum sem slysavarnar æfingaskip. Hvalfjarðargöngin hafa orðið til þess að 

Akranes þykir nú vera góður kostur fyrir ungar fjölskyldur sem eru að hefja sinn 

búskap og þá sérstaklega vegna nálægðar við höfuðborgarsvæðið og vegna þess 

hversu mun lægra fasteignaverð hefur verið á Akranesi ef miðað er við 

höfuðborgarsvæðið.  Göngin hafa líka opnað Skagamönnum sem og öðrum 

landsmönnum mun betra aðgengi að öllum þeim framhalds- og háskólum sem til 

staðar eru á höfuðborgarsvæðinu. Einnig hafa þau opnað fyrir fjölmörg 

atvinnutækifæri og þá sérstaklega fyrir háskólamenntað fólk. En töluvert hefur vantað 

upp á að háskólamenntað fólk hafi úr nægri vinnu að velja á Akranesi.  

Atvinnu ástand á Akranesi hefur yfirleitt verið gott en bærinn hefur notið góðs 

af stóriðju framkvæmdum ríkisins, og árið 1958 var tekin í notkun 

sementsverksmiðjan sem staðsett var í kjarna bæjarins og veitti fjölmörgum 

bæjarbúum atvinnu (Sementsverksmiðjan). Árið 1979 hóf Íslenska járnblendifélagið 



 3 

starfsemi sína en verksmiðjan er staðsett í Hvalfirðinum í einungis tíu mínútna 

ökufjarlægð frá Akranesi og hefur lengst af verið að mestu mönnuð starfsfólki ofan af 

Akranesi (Íslenska járnblendifélagið). Í júní 1998 hóf Norðurál starfsemi sína í 

Hvalfirði við hliðina á járnblendi verksmiðjunni en þar eru líka flestir starfsmenn  

Skagamenn (Norðurál).  

      Þrátt fyrir að Akranes sé hvað þekktast fyrir árangur knattspyrnuliðs bæjarins  og 

njóti góðs af stóriðjustefnu stjórnvalda, þá hefur það nú verið sjávarútvegurinn sem 

hvað lengst hefur haldið hjólunum gangandi í þessum litla bæ í nágrenni Reykjavíkur. 

Í bænum hafa ótal útgerðir og fiskverkanir verið starfræktar síðastliðnar tvær aldir og 

er til að mynda elsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins sem fyrst hét HB. og co.en heitir 

núna HB. Grandi starfrækt í bænum. Hefur það verið starfandi í rúm hundrað ár þó 

svo núna nýlega hafi borist þær fréttir að það standi jafnvel til að leggja starfsemi þess 

niður á Akranesi.  

     Ætlunin með þessari ritgerð er að segja í grófum dráttum frá sögu Akranesbæjar og 

einblína að mestu leiti á sögu útgerðarinnar í bænum og hlutverki hennar í uppgangi 

bæjarins.  Skoðað verður hvenær útgerð hófst og hvernig útgerð var stunduð á 

hverjum tíma. Einnig hvernig skip voru notuð, hvaða veiðafæri og hvernig aflin var 

verkaður.  Ástæðan fyrir vali mínu á þessu verkefni er sú að ég hef frá því að ég man 

eftir mér verið tengdur við sjávarútveginn frá því ég man eftir mérþ  Faðir minn hefur 

til dæmis átt og rekið smábátaútgerð frá því að ég var lítill og voru hann og afi minn 

lengi saman á trillu og því hefur mér alltaf fundist smábátútgerðin verið mjög 

heillandi.  Sjálfur hef ég lengi starfað við sjávarútveginn á Akranesi bæði við 

beitningu og á eyrinni hjá HB. hf.við fiskverkun og uppskipanir og hef ég haft mjög 

gaman af því að fá að kynnast þeirri vinnu sem fylgir þessari atvinnugrein.  Einnig 

finnst mér það vera mikilvægt að ungt fólk í dag fái að kynnast því aðeins hve 

mikilvæg þessi atvinnugrein hefur verið fyrir landsmenn alla í gegnum aldirnar. Það 

er líka mikilvægt að það fái að kynnast því hvað foreldrar þeirrar, afar og ömmur 

störfuðu við, því margt af þessu eru deyjandi stéttir þar sem minnkandi 

þorskveiðiheimildir hafa orðið til þess að stór og rótgróin útgerðarfyrirtæki hafa neiðst 

til að hætta starfsemi og segja upp starfsfólki eins og dæmin sanna best hér á 

Akranesi.  Þó að ég sé aðeins rúmlega þrítugur þá man ég eftir því hvað allt iðaði hér 

af lífi við bryggjuna, þegar fjöldinn allur af vertíðarbátum lágu við bryggju.  Þegar 

frystihúsin iðuðu af lífi og bærinn tók kipp þegar fyrsta síldin barst að landi. Þetta er 

því miður sjón sem ungmenni í dag fá ekki að sjá og því tel ég það vera mikilvægt að 
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þau fái að kynnast þessum horfna heimi sem fyrir ekki svo löngu stóð okkur svo 

nærri.  

 

Akranes landnumið 

Í Landnámabók segir að tveir írskir bræður þeir Þormóður hinn gamli og Ketill 

Bresasynir hafi komið hingað til lands eitthvað í kringum árið 880 eða fljótlega eftir 

að landnám varð á Íslandi.  Þeir bræður námu allt Akranes á milli Urriðaár og 

Kalmansár.  Landnámi sínu gáfu þeir bræður nafnið Akranes og má ætla að það hafi 

verið valið vegna þess hversu frjósamt landið hefur verið, allt grasi og skógi vaxið. 

Einnig hve vel það hefur þótt fallið til akuryrkju, en á Írlandi var það algengt að menn 

ræktuðu korn.  Einnig styðja fjölmörg örnefni á Akranesi það að kornrækt hafi verið 

mikil þar en það eru örnefni eins og Akranes, Akrafjall, Akrakot, Garðar, Sandgerði 

og Bresagerði (Ólafur B. Björnsson 1957:15-22). 

 

Útgerð á Akranesi frá landnámi fram á skútuöld 

Fastlega má gera ráð fyrir því að útgerð hafi hafist hér á landi fljótlega eftir landnám 

enda landnámsmenn vanir sjómenn sem sést best á því að þeir afrekuðu það að sigla 

frá Noregi og Írlandi á opnum skipum yfir Atlandshafið alla leið hingað til Íslands og 

því líklegt að þeir hafi stundað sjósókn og siglingar á sínum heimaslóðum.  Ýmislegt 

bendir líka til þess að ekki hafi liðið á löngu þar til landnámsmennirnir hófu hér 

útgerð og fiskveiðar hefjast. Til dæmis byggði Skallagrímur bú á Álftanesi á Mýrum 

sérstaklega eða eingöngu til þess að stunda þaðan selveiðar, eggver og útróðra.  

Einnig er  getið um mið, verstöðvar og veiðiskap í fjölmörgum fornsögum og þar er 

líka talað um það að þurr fiskur sé fluttur  frá veiðistöðvum um allt land og gangi 

kaupum og sölum á milli manna.  Elsta heimild um fiskveiðar norrænna manna á 

Íslandi er frásögn landnámabókar af veiðiskap Flóka Vilgerðarsonar og förunauta 

hans í Vatnsfirði vestur.  Þeir voru svo ákafir við veiðiskapinn, að þeir gleymdu að 

heyja handa búsmalanum og horféll hann allur um veturinn(Jón Þ.Þór 2002:32). 

     Frá Akranesi má líka ætla að snemma hafi verið farið að róa til fiskjar og er að 

finna meðal annars í annálum fyrir árið 1428 frásagnir af því að skipatjón hafi víða 

verið mikið vegna mikils sjógangs og er talað um að átján skip hafi brotnað á 

Akranesi.  Þessi frásögn styður það að hér hafi þá þegar verið umfangsmikil útgerð og 

er hugsanlegt að skipin hafi brotnað vegna sjógangs þar sem þau lágu í fjörunni.  Í 



 5 

annál frá 1628 segir frá mannskaðaveðri.  En þar er talað um að 11 menn hafi 

drukknað frá Akranesi.  Fleiri annálar segja frá skipa og manntjóni en þar er líka sagt 

frá aflabrögðum í hinum og þessum verstöðvum.  Það er líka margt sem mælir með 

því að útgerð hafi verið stunduð í miklum mæli frá Akranesi, þaðan er til dæmis mjög 

stutt á miðin og gekk oft mikill fiskur vor og haust í Hvalfjörðinn og ekki ólíklegt að 

þangað hafi oft gengið inn síld í miklum mæli.  Líklegt er að hún hafi verið veidd og 

nytjuð og má meðal annars finna örnefnið Síldarmannagötur í innanverðum 

Hvalfirðinum(Ólafur B. Björnsson 1957:197-203). 

     Á árunum 1300-1550 urðu miklar breytingar á atvinnu og efnahagslífi landsmanna 

og tala margir um að þá hafi verið hér fiskveiðiöld. En áður var talað um að hér væri 

landbúnaðaröld enda lifðu flestir landsmenn á landbúnaði.  Það sem breyttist þarna 

var að fiskveiðar og útflutningur sjávarafurða fóru að hafa afgerandi áhrif á hag 

þjóðarinnar.  Ástæðan fyrir því var meðal annars sú að framfarir í skipasmíðum og 

siglingatækni urðu þess valdandi að skipakomur hingað til lands urðu mun algengari 

en áður (Jón Þ. Þór 2002:55). 

     Á 16. öldinni hefur Brynjólfur Sveinsson Skálholtsbiskup útgerð frá Akranesi 

ástæðurnar fyrir því voru þær að konungur Íslands hafði eftir siðaskiptin með 

yfirgangi tekið mikið af eignum kirkjunnar undir sig, en kirkjan hafði átt mikið land 

að góðum miðum frá Suðurnesjum og Vestmannaeyjum.  Til að geta haldið úti 

skólahaldi, byggingum, viðhaldi og háum lifnaðar háttum á Skálholti fer Brynjólfur 

því að fjárfesta í jörðum á Akranesi og gera þaðan út. En þetta ýtir undir að útgerð 

hafi verið mikil og ábótasöm á Akranesi.  Auk útgerðarinnar hóf Brynjólfur mikla 

verslun við Akurnesinga og eru til heilmiklar heimildir um þær því til eru fjölmargir 

reikningar sem gerðir hafa verið um viðskiptin.  Viðskiptum var þannig háttuð að 

menn keyptu varning af Brynjólfi og borguðu yfirleitt í fiski sem ýtir en frekar undir 

það að útgerð hafi verið mikið stunduð frá Akranesi.  Brynjólfur var líka stórhuga í 

útgerð sinni á Akranesi og eitt sinn lét hann smíða fyrir sig stórt farmskip.  Kjölur 

þess var lengri en 20 álnir og var það nefnt Skúta.  Rekstur Skútunnar gekk hins vegar 

ekki sem skildi og því var skipið ekki gert út nema í tvö ár og var síðan notað til 

flutninga vegna stærðar sinnar.  Þetta sýnir hins vegar hversu Brynjólfur hefur verið 

stórhuga og greinilega talið að það væri grundvöllur fyrir slíkri útgerð á Akranesi 

(Ólafur B. Björnsson 1957:209-224). 

     Annálar geta þess að 17. öldin hafi verið mjög góð hvað aflabrögð varðar og 

virðast þessi góðu aflabrögð hafa aukið útgerð til muna á Akranesi.  Í Hvalfjörðinn á 
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að hafa gengið mikil fiskur og er talið að gert hafi verið út frá hverju býli báðum 

megin fjarðarins.  Á Akranesi á þessum árum voru nokkrar verbúðir og meðal annars 

ein á Skaga.  Eftir 1700 geta annálar þess hins vegar að aflabrögð dragist töluvert 

saman en þrátt fyrir það byrjar að myndast vísir að sjávarþorpi áSkaga, með 

allmörgum verbúðum og upp frá því fara menn að kalla bæinn Skipaskaga.  Líklegt 

má telja að útgerð Brynjólfs Sveinssonar biskups hafi lagt grundvöllinn að sjávarþorpi 

á Skipaskaga með fastri búsetu allmargra manna sem eingöngu stunda sjó sér til 

viðurværis (Ólafur B. Björnsson 1957:229-230). 

 

Verbúðir  

Þegar vertíðirnar hófust komu menn af öllu landinu og réðu sig til sjós á einhverjum 

bát og á meðan á vertíðinni stóð höfðust sjómennirnir við í verbúðum.  Verbúðirnar 

voru nokkurskonar skálar sem vafalítið hafa flestir verið einhverskonar bráðabirgða 

vistarverur í upphafi. Líklegast tóftir af torfi og grjóti sem tjaldað var yfir meðan á 

vertíðinni stóð.  Þessar búðir hafa verið svefnstaðir sjómannanna og hafa veitt skjól 

fyrir vindi og regni en hafa varla getað kallast góðar vistarverur.  Ef veður voru góð 

og vel gaf var lítið sofið því vertíðin var annatími þar sem menn vöktu og unnu 

vorlangan daginn en ef illa viðraði þurftu menn að dúsa í verbúðunum kannski svo 

dögum skipti (Jón Þ. Þór 2002:49).  Ýmsar skyldur voru á mönnum sem að inna þurfti 

af hendi meðan á vistinni í verbúðinni stóð til dæmis þurftu menn að sjá um að sækja 

vatn, hita kaffi og sópa búðirnar einnig þurftu menn að afla eldiviðar, sjá um 

matseldun og hugsa um ljóslampana (Lúðvík Kristjánsson 1982:443).  Þegar komið 

var í verið skipaði formaður mönnum til rúms og sváfu þeir oftast tveir og tveir 

andfætis í rúmi.  Venjulega sváfu menn með brekán yfir sér en ekki var óalgengt að 

vermenn tækju dúnsængur á leigu yfir vertíðina.  Eigur sínar höfðu þeir hjá sér á 

rúmbálkunum. Þær voru sjaldnast meira en hnífar og spænir, sjóklæðin og verskrínan, 

sem var nestisbox vermanna.  Í skrínunni var einkum að finna feitmeti, svo sem tólg 

og smjör, auk kjöts.  Þá fengu vermenn einnig oft með sér harðfisk og sýrudrykk og 

síðar kaffi og sykur.  Sjóklæðin voru hengd upp á stoðum á milli bálkanna, hvort sem 

þau voru vot eða þurr eða nýmökuð með fiskilifur. Í verbúðum var oft ein stór kirna 

miðsvæðis og var hún næturgagn allra.  Vermenn sóttu sjóinn hvenær sem formaður 

vildi róa.  Í landlegum þegar ógæftir hömluðu var líka ýmislegt við að vera. Oft fóru 

menn á raga, það er þeir ráfuðu milli verbúða til að kynnast öðrum vermönnum en 
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mestur tími fór þó í vinnu.  Þannig var allri áhöfninni skylt að taka þátt í að hreinsa 

grjót úr vörum og hlaða fiskgarða og fiskbyrgi o.fl.  Hirðing aflans var líka 

landlegustarf og ávallt var nóg að sýsla við veiðarfærin, greiða úr lóðaflækjum, hnýta 

á krækjur og ýmislegt annað sem til féll.  Vermenn hirtu sjóklæði sín sjálfir og notuðu 

landlegurnar til þess að bæta þau eða sauma ný.  Aðrir unnu reiptögl, gjarðir, 

beislistauma o.fl. úr hrosshári.  Þar sem rekaviður var nægur smíðuðu hagleiksmenn 

alls kyns trog, fötur, klyfbera, meisa, skrínur, koffort, púlt og fleira. Hvers kyns leikir 

og þrautir voru vinsæl iðja þegar tóm gafst í landlegum en sumir notuðu tímann til að 

mennta sig, læra að draga til stafs og reikna.  Margir vermenn sinntu líka ritstörfum í 

landlegum og unnu þar sumir metnaðarfull og vönduð verk (Safnvísir).  

     „Lífið í verbúðunum var furðulega skemmtilegt þegar þess er gætt að svo að segja 

öll þægindi sem menn voru vanir heima skorti. Enginn stóll, ekkert borð, ekkert 

mataráhald nema vasahnífurinn og eitt bollapar eða krukka til að drekka kaffið úr, 

þrengslin voru oft mikil, þegar tveir menn og stundum þrír með hálfdrætting, urðu að 

sofa og vinna allt sem unnið var innanbúðar á sama rúminu, blaut og grúttug 

skinnklæðin hangandi á hverri stoð við höfðalögin, skór og vettlingar á bríkarrimlum 

og rottur hlaupandi út og inn um veggjarholurnar. En þar á móti var húsið hlýtt, 

skammt til dyra og túður, sem fá mátti loftbreytingar um eftir þörfum, fæðið óbrotið, 

en kjarngott, unnið í skorpum, en góðar hvíldir á milli. Þótti unglingum fara þar vel 

fram, heilsufar var þar engu lakara en á heimilum almennt, ágætur félagsskapur og 

samheldni, gleðskapur og fjör úti og inni, oft var samrými skipverja einkum 

lagsmanna svo mikil að þeir héldu vinskap alla ævi.  Sameiginleg hætta og heppni 

sameinuðu skipverja ósjálfrátt.  Úr lýsingu Odds Oddssonar á verbúðum í Þorlákshöfn 

frá um 1880 (Sveitafélagið Ölfus)”.  

   Árabátarnir  

Fyrstu árin eftir landnám er sennilegast að landnámsmenn hafi róið til fiskjar á svo 

kölluðum eftirbátum en það voru litlir bátar sem landnámsmanna höfðu í togi aftan í 

Knerri á ferðinni yfir hafið. Er talið að þeir hafi verið teinæringar eða áþekkir þeim að 

stærð.  Teinæringar þessir hafa vafalítið verið góð skip en þeir voru þó alltof  þungir í 

vöfum, mannfrekir og heldur stórir til að henta til fiskveiða á fyrstu árunum eftir 

landnám.  Líklegt er að í hópi landnámsmanna hafi verið margir sem kunnu vel til 

bátasmíða og sennilegt að þeir hafi farið að huga að smíði fiskibáta fljótlega eftir 
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komu þeirra hingað enda fjörur víða fullar af rekaviði sem hentaði vel til bátasmíða. 

Vafalítið hafa fyrstu bátarnir sem að smíðaðir voru hérlendis verið líkir þeim bátum 

sem notaðir voru í Noregi.En fljótlega hafa menn þó farið að aðlaga bátana íslenskum 

aðstæðum og hefur líklegast verið um litla báta að ræða eða tveggja og fjögurra 

manna för.  Eftir að fólki fjölgaði í landinu jókst þörfin fyrir öflun matvæla og þá 

stækkuðu fiskibátarnir smám saman og sex og áttæringar urðu algengustu veiðiskipin. 

Á þessum bátum máti sækja mun dýpra en á minni bátunum og veiða mun meira (Jón 

Þ. Þór 2002:41-44).  

     Á seinni helmingi 19. aldar var bátalag, sem kennt er við Engey alls ráðandi við 

Faxaflóa og á Akranesi, en þess gætti einnig víðar.  Upphafsmenn Engeyjarbátsins 

voru Guðmundur og Jón Péturssynir sem búsettir voru í Engey.  Engeyjar skipin voru 

sex og áttæringar sem voru töluvert stærri en skip fyrri alda bæði hvað varðar lengd 

og breidd.  Eftirlíkingu af Engeyjarskipi má finna  á byggðasafninu að Görðum á 

Akranesi (Lúðvík Kristjánsson 1982:292-296).  

Veiðarfæri á árabátaöld  

Fyrstu veiðarfærin sem notast var við hér á landi eftir að landnámsmenn komu hingað 

voru handfæri sem þeir hafa vafalítið komið með frá fyrri heimkinnum sínum. En 

handfærin voru gerð úr færi og öngli. Fljótlega eftir landnámið hafa menn síðan farið 

að smíða öngla og hnýta færi. Færin hafa menn gert úr innlendu bandi og notað í það 

taglhár og hör og önglarnir hafa líklegast verið smíðaðir úr járni sem unnið var úr 

mýrarrauða.  Eitthvað virðist líka hafa verið um það að menn notuðust við net og 

gildrur en þær veiðar hafa örugglega verið stundaðar skammt undan fjöruborðinu. 

(Jón Þ. Þór 2002:44-45).  Handfæri gátu verið ýmissar gerðar, venjulegt handfæri 

samanstóð af fjórum meginhlutum, færislínunni, sökku, taumi og öngli, og á síðari 

tímum einnig af segulnagla og ás.  Á 15. öld má gera ráð fyrir að hingað til lands hafi 

flutst eitthvað af enskum færum og hafa þau trúlega verið úr hampi.  Næstu tvær 

aldirnar voru flutt hingað færi frá Englandi, Hollandi og Danmörku en þau þóttu 

misjöfn að gæðum og þóttu þau dönsku vera lakari en hin.  Á 17. öld var síðan tekið 

að flytja hingað til lands hamp til færagerðar og voru færin gerð úr honum allt fram á 

19. öld.  Lóð eða lína er líkast til annað elsta veiðarfærið sem íslendingar hafa notast 

við og er þess fyrst getið í rituðum heimildum árið 1482 og er talið að íslendingar hafi 



 9 

kynnst lóðinni hjá Englendingum.  Á hverri lóð voru margir önglar og þegar vel 

aflaðist mátti vænta þess að hver háseti fiskaði meira á lóðina en á handfæri. 

Nauðsynlegt var fyrir menn að hafa beitu því ekki þótti það vera fiskilegt að renna 

berum öngli í sjó. Menn notuðu nánast flest það sem þeir töldu að von væri að 

fiskurinn tæki og greina heimildir frá því að ljósabeita hafi verið algengasta beitan en 

ljósabeita var hvers kyns beita úr bol eða haus fisksins. Einnig þótti gott að notast við 

innyfli úr fiskum og þá þótti líka gott að renna fyrir þorsk og ýsu með því að beita 

hlutum úr öðrum fisk tegundum eins og til dæmis steinbít, lúðu og ufsa og síðan hafa 

menn notast við skelfisk frá elstu tíð.  Auk þessa notuðust menn við krækling, 

krabbadýr, smokkfisk, síld, kúffisk.  Einnig þótti gott að notast við maðk og það þótti 

til hlunninda að hafa aðgang að góðri maðkafjöru.  Í Hvalfirði var mikla beitu að finna 

og þá aðallega krækling og nutu Akurnesingar góðs af því en þangað sóttu líka beitu 

bátar frá Suðurnesjum.  Þorskanet nýttu íslendingar sér síðast þeirra veiðarfæra sem 

hér voru notuð á árabátaöld.  Þeirra er fyrst getið um 1730 en þá áttu nokkrir 

kaupmenn á Hofsósi að hafa veitt fisk í þorskanet á Skagafirði. Var árangur þeirra 

veiða sagður vera góður en þrátt fyrir það var þessum veiðum hætt mjög fljótlega og 

leið aldarfjórðungur þar til að aftur var reynt við þessar veiðar.  Eftir þetta færðist það 

í vöxt hjá útgerðum við Faxaflóa að notast við þorskanet við veiðarnar (Jón Þ.Þór 

2002:87-93).   

Verkun fisks á árabátaöld  

Lengst af árabátaöldinni var mest allur fiskur sem veiddist hérna og ekki var borðaður 

nýr verkaður í skreið og hertur. En í þá daga var það kallað skreið sem við í dag 

köllum harðfisk.  En nú merkir skreið, fiskur sem er spyrtur og hengdur upp óflattur 

til að þorna.  Þessi verkunaraðferð hentaði íslendingum vel því svalt loftslagið hér var 

vel til þess fallið að þurrka fisk og herða hann og auk þess þurfti ekki annan búnað en 

þann sem til var í landinu sjálfu.  Skreiðin var vinsæl útflutningsvara og var mikil 

eftirspurn eftir íslenskri skreið í útlöndum.  Þurrkun fisks hefur að öllum líkindum 

tíðkast á Íslandi frá upphafi landnáms.  Skreið hefur verið verslunarvara í Evrópu í 

meira en þúsund ár og fyrr á öldum var skreið algeng í vöruskiptum á Íslandi.  Síðla á 

13. öld byrjaði útflutningur á skreið frá Íslandi fyrir alvöru og á 14. öld var hún, ásamt 

lýsi og vaðmáli, ein helsta útflutningsvara landsmanna (Matís).  Oft spyrtu menn líka 

smáfisk til eigin neyslu og létu hann síga og einnig var eitthvað um það að menn 

reyktu fisk.  Á 17. öld tóku danskir kaupmenn að flytja hingað til lands salt til að salta 
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fisk og á þeirri öld og þeirri næstu var eitthvað um það að menn fluttu út blautsaltaðan 

fisk eða fisk sem að var saltaður í tunnur. Á seinni hluta 18. aldar fóru menn síðan að 

verka saltfisk með svokallaðri Nýfundnalandsaðferð, en með henni var fiskurinn 

flattur ,saltaður og þurrkaður.  Á 19. öldinni ruddi saltfiskverkunnin sér mjög til rúms 

og leysti hún þá skreiðarverkunina af hólmi að verulegu leyti.  Skreið og harðfiskur 

var einn mikilvægasti þátturinn í mataræði landsmanna á þessum öldum og er óhætt 

að segja að ásamt mjólkurmat hafi þetta verið undirstöðu fæða þjóðarinnar um aldir 

(Jón Þ. Þór 2002:122-125). 

 

Sjóklæði sjómanna á árabátaöld 

Sjóklæði voru lengstum úr skinni og þótti best að slátra skepnunni með farandi tungli 

en verka skinnið með komandi.  Skinnin þóttu gisnari ef slátrað var með komandi 

tungli.  Algengt var að kenna piltum skinnasaum strax um fermingu svo að þeir gætu 

hugsað sjálfir um sín eigin klæði enda var skinnasaumur víðast karlmannsverk. Oftast 

var notað sauðskinn í sjóstakka en húðir af kúm, hrossum og trippum voru gjarna 

notaðar í brækur.  Leðurskór voru oft saumaðir við brókarskálmarnar en einnig 

þekktist að loka skálmunum að neðan. Tvö ærskinn fóru í sjóbuxurnar annað að 

framan og hitt að aftan slíkum brókum fylgdu sjóskór, sem oftast voru úr nautshúðum, 

en hval leður var einnig þekkt.  Sjóskór voru opnir í tá og hæl svo að sjór gæti runnið 

út. Í skinnklæðin var gjarnan borin þorskalifur til að gera þau mýkri og þéttari en um 

1890 var einnig farið að nota fernisolíu.  Um sama leyti fór næsta kynslóð sjóklæða að 

ryðja sér til rúms. Það voru vélsaumaðir stakkar og brækur úr þykku lérefti eða striga. 

Þau voru einnig borin fernisolíu en sumir bleyttu þau síðan upp úr sjó og mökuðu með 

skötulifur.  Höfuðföt sjómanna voru fyrst skinnhettur en á 18. og 19. öld urðu 

innfluttir sjóhattar algengir.  Á höndunum höfðu menn tveggja þumla sjóvettlinga. 

Róðrarvettlingar voru ávallt úr þeli einkum vorullarþeli og voru þeir mjög stórir bæði 

langir og belgvíðir.  Vettlingar sem hafði verið róið mikið með gátu þæfst svo mikið 

að þeir urðu næstum vatnsheldir, margir höfðu þá þann sið að klippa framan af blátotu 

þumlanna svo að sjór gæti runnið í gegnum þá. Þeir sem voru fátækir af vettlingaum 

rennbleyttu stundum vettlinganna í lýsi svo að þeir þæfðust síður (Lúðvík 

Kristjánsson 1983:31-66).  

     Það var misjafnt hversu snemma menn hættu að nota skinnklæði.  Víða voru þau 

aflögð um 1900 en annars staðar voru þau lengur við lýði.Raunar voru dæmi um 
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notkun skinnklæða fram undir 1950.  Alls kyns hjátrú tengdist sjóklæðum.  Til forna 

töldust menn friðhelgir í skinnklæðunum og mátti því ekki leggja hendur á mann sem 

þannig var klæddur.  Það var talið óheillamerki að sýsla við fatnað sjómanna á helgum 

degi og ótvírætt merki um erfiðleika ef menn fóru í skinnklæðin úthverf eða ef ólag 

var á þeim.  Skó vermanna var talið best að gera á fimmtudögum eða föstudögum og 

alls ekki mátti nota í þá húð af skepnu sem farist hafði.  Það kom einnig fyrir að menn 

réru út án þess að klæðast skinnklæðum. Sums staðar tíðkaðist það ekki eða þá að 

menn kunnu ekki að búa þau til.  Stundum var líka knappt um skinn í sjóklæði.  

Þannig var til dæmis háttað síðla á 18. öld sunnanlands sökum fjárpestar og síðar 

vegna afleiðinga móðurharðinda (Safnvísir). 

 

Lendingar – stöð, höfn, vör 

Orðið höfn hefur í fyrri tíð merkt lending eða uppsátur hvort sem hefur verið sjálfgert 

eða þá að það hefur verið gert af mannahöndum en stundum hefur það verið haft um 

skipalægi í nánd við land.  Það þótti góður kostur ef lendingarskilyrði fyrir árabátana 

voru góð og nálægt góðum fiskimiðum en þess voru þó dæmi að meira þótti um vert  

að skammt væri til miða en að lendingarskilyrði væru góð.  Aðkoma til lendingar var 

stundum svo erfið frá náttúrunnar hendi  að lítið mátti út af bera svo að ekki færi illa 

og af hlytust skakkaföll.  Til þess að vör nægði einu skipi þurfti hún að vera sex álna 

breið og ef tvö skip voru um sömu vör sem var algengt þurfti hún að vera helmingi 

breiðari.  Menn sem deildu vör saman voru kallaðir varamenn.  Oft færðist grjótið í 

vörinni til í slæmum veðrum og þurfti þá að taka þau og færa til svo hægt væri að 

koma bátunum aftur út á miðin en grjótið gat verið stórt og þungt og því gat það verið 

mikil vinna að koma því burt úr vörinni.  Menn urðu að vera alskinn klæddir við að 

,,ryðja treggjaldann”, en svo kallaðist vörin fremst. Og eftir glímuna við stórgrýtið 

voru menn oft illa marðir. Við enga vinnu aðra var eins mikið fata og sjóklæðaslit. 

Samkvæmt þjóðtrúnni mátti ekki syngja eða kveðast á meðan á vinnunni við 

stórgrýtið stóð.  Það kom fyrir að menn komu fyrir stórum kross fyrir ofan varirnar og 

átti krossinn að helga allar lendingar við þær varir. En ýmis örnefni benda til þess að 

þetta hafi verið þó nokkuð algengt og má til dæmis finna Krossvík á Akranesi.  

     Upp af vörinni eða lendingunni var mjög víða skýli fyrir báta og skip einkum til 

þess að koma í veg fyrir að þau fykju.  Þessi skýli voru ýmist kölluð hróf eða naust.  

Ef skip voru látin standa á kjöl milli róðra voru þau ætíð látin standa tvö hlið við hlið 
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svo að þau styddust hvort við annað og var það kallað hróf.  Ef búist var við versnandi 

veðri var skipunum alltaf hvolft milli róðra og þau tjóðruð niður með steinum og 

keðjum eða böndum.  Skip í þessum búnaði var líka kallað hróf.  Ef skip var geymt í 

tóft á milli vertíða var það kallað naust.  Bændur sem bjuggu fjarri sjó en höfðu útgerð 

og áttu skip fengu oft að byggja naust yfir þau á sjávarjörðum en fyrir þessi afnot 

þurftu menn að borga í fiski til landeigendanna.  Naustin þurftu að vera það rúm að 

hægt væri að standa við skipið þegar það var sjósett. Til eru líka dæmi um það að skip 

hafi verið smíðuð í naustum.  Nausthúsin voru ýmist grjót eða torfveggir, torfstafn, 

oftast torfþak og timburþil að hálfu að framan en þau voru líka oftast alveg opin í 

þann gaflinn sem vísaði að lendingunni. Undir það síðasta var farið að hafa járnþak á 

nausthúsunum (Lúðvík Kristjánsson 1983:69-89).  

     Fjölmargir lendingarstaðir voru á Akranesi og má þar nefna Teigavör, Steinsvör, 

Skarfavör og Leirgróf.  Á 19. öldinni var á Akranesi hreppstjóri sem nefndist 

Hallgrímur Jónsson. Hann þótti vera afar hygginn, raunsær og mikill hugsjónamaður. 

Að hans atlagi var gerð úttekt á því hvernig aðkoman var á lendingarstöðum í 

kringum Akranes og hvers menn þyrftu að varast þegar þeir kæmu í varir sem menn 

þekktu ekki vel til.  En það gat komið fyrir að veður gerði mönnum ekki mögulegt að 

komast í sína heimahöfn.  Í blaðinu Ísafold sem kom út þann 19. nóvember árið1884 

birtist eftir hann grein þar sem hann telur upp hvað menn þurfi að varast í hveri vör og 

telur hann upp allar varir í kringum Akranes.  Í greininni segir hann síðan að það gæti 

komið sér vel ef að menn hver úr sinni veiðistöð skrifuðu greinar í blöðin sem skýrðu 

frá helstu boðum og grynningum, leiðum og leiðarmerkjum og bestu lendingum í 

hverri veiðistöð (Ólafur B. Björnsson 1957:300-306). 

Skútuöldin  

Á síðari hluta 16. aldar jókst til mikilla muna umferð útlendra veiðiskipa á miðunum í 

kringum Ísland.  Þar voru aðallega á ferð hvalveiðimenn frá Spáni og Frakklandi og 

síðar einnig frá Hollandi. Á 18. öldinni fara frakkar og hollendingar að veiða hér 

umtalsvert af þorski og gera þeir út tugi skipa sem sækja á miðin hér við land.  Báðar 

þessar þjóðir stunduðu veiðar sínar hér við land með svipuðum hætti, skip þeirra 

lögðu upp frá heimahöfn á tímabilinu frá því seint í mars og fram í maí og sneru heim 

aftur í enda ágúst eða í september byrjun.  Flest voru þessi skip duggur sem voru um 

50-60 smálestir og höfðu 7-8 manna áhöfn en er leið á 18. öldina þá stækkuðu þessi 

skip og fóru húkkortur smám saman að leysa duggurnar af hólmi.  Báðar þessar þjóðir 
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stunduðu nær eingöngu handfæraveiðar hér við land og var afli þeirra saltaður um 

borð. Þegar skipin voru orðin full komu hingað flutningaskip sem sóttu aflann.  En 

það sem að fiskaðist eftir að flutningaskipin voru farin fluttu fiskiskipin með sér þegar 

úthaldinu lauk hér við land.  Þessar veiðar stunduðu bæði  hollendingar og frakkar, 

mest á gunnslóð eða um 3-4 sjómílur frá landi.  Líf hinna erlendu sjómanna hér við 

land var erfitt og hættulegt og fóru margir þeirra sína hinstu för.  Mikil vinnuharka var 

um borð í þessum skipum og stóðu menn oft við færin klukkustundum og jafnvel 

sólahringum saman ef vel aflaðist og að því loknu þurfti að gera að fiskinum áður en 

hægt var að hvílast.  Ef veður versnaði skyndilega var ekki um annað að ræða en að 

halda sjó. Ef færi gafst þá sigldu skipstjórar inn á firði og víkur og lágu þar af sér 

veðrið.  Ekki tókst þó öllum að sigla undan veðrum og fórust fjölmargir erlendir 

sjómenn við Íslandsstrendur.  Flestir þeirra fórust á 19. og 20. öld, en þá jókst sókn 

erlendra skipa á Íslandsmið til muna.  Útgerð þessara þjóða við Íslands strendur hlýtur 

þó að hafa verið ábótasöm.  Því annars hefðu þær varla sent skip sín hingað til veiða 

öld eftir öld þrátt fyrir allt erfiðið, vosbúðina og mannfórnina.  

     Þilskipa útgerð íslendinga hófst í lok 18. aldarinnar en þá hófu fjársterkir 

verslunarmenn útgerð á slíkum skipum og má telja upphafsmanninn af skútuöldinni 

vera Bjarna Sívertsen.  En árið1794 hóf Bjarni verslun í Hafnarfirði og þá átti hann 

skipið Johanne Charlotte.  Ekki voru allir útgerðarmenn þilskipa kaupmenn og í 

Faxaflóanum hófu bændur þilskipaútgerð þegar í upphafi 19. aldar og stóð hún í 

blóma fram undir miðja öldina.  Skútuöldina má greina í þrjú meginskeið.  Fyrsta 

skeiðið má kenna við frumherja íslenskrar þilskipaútgerðar og nær það frá 1800 til 

1830.  Þá tekur við tímabil sem einkenndist af hákarlaveiðum og stóð það frá 1830 til 

1870-80 en eftir það verða þorskveiðar helsta viðfangsefni þilskipanna eða allt til loka 

skútualdar.  Íslensku þilskipin voru margvíslegrar gerðar. Í upphafi skútualdar voru 

mörg þeirra smíðuð hér á landi en síðar færðist í vöxt að þau væru keypt erlendis frá 

og þá annað hvort ný eða notuð.  Í fyrstu voru skipin keypt frá Danmörku eða Noregi 

en undir lok skútualdarinnar varð algengara að útvegsmenn keyptu skipin sín frá 

Bretlandseyjum.  Árið 1885 markaði skil í sögu þilskipaútgerðar því þá var samþykkt 

á alþingi að veita mönnum lán úr viðlagasjóði til kaupa á þilskipum.  Þetta gerði það 

að verkum að útgerðarmenn gátu komist yfir stærri og betri skip en áður.  Þannig 

studdu stjórnvöld beint við þilskipaútgerðina og áttu drjúgan þátt í að efla þennan 

atvinnuveg og þá ekki síst við Faxaflóa. (Jón Þ. Þór 2002:155-198).    
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     Landsmönnum þótti flestum nóg um ásælni og ágang hinna erlendu fiskiskipa, 

enda fiskuðu frakkar árin 1876-77 og fluttu út fjórfalt meira en íslendingar gerðu árin 

1873-75.  það var því ekki að undra að landsmenn langaði til þess að fiska jafnt á við 

útlendingana sem þeim fannst vera að ræna úr þeirra eigin forðabúri auk þess sem þeir 

þvældust fyrir heimamönnum á smábátamiðunnum fast upp í  landssteinum og því 

jókst þilskipaeign landsmanna talsvert eftir miðja 19. öldina.  Með þilskipunum hefst 

nýr og merkilegur þáttur í atvinnusögu íslendinga. Áður höfðu menn gert út á opnum 

skipum  sem róið var úr landi en nú voru þetta orðin stærðar skip, 70-100 smálestir 

sem að gátu elt fiskinn hringinn í kringum landið og sótt á þeim á haf út. Þrátt fyrir 

þessar miklu framfarir í skipakosti landsmanna var enn um sinn notast við sama 

veiðarfærið og menn höfðu notast við frá því að land var numið það er handfærið.  Á 

þilskipin þurfti mikið af mönnum og komu þeir víðsvegar af landinu og urðu 

Akurnesingar fljótt eftirsóttir á skúturnar því þeir höfðu á sér gott orð sem dugnaðar 

sjómenn og góðir fiskimenn.  Á sumum þessara skipa voru allt upp í 32 menn og voru 

launin oft misjöfn og gátu þau farið niður í 200 kr. og upp í 1000 kr. í árslaun. 

Aðstaða manna um borð var einnig oft æði misjöfn og var fæðið þeirra ekki alltaf upp 

á marga fiska.  Helsta fæði manna var fiskur, kartöflur, brauð, smjör og saltkjöt og 

kom það ósjaldan fyrir að fæðið var farið að skemmast og auk þess var þrifnaðurinn 

ekki alltaf til sóma.  Akurnesingar settu líka sitt mark á þilskipaútgerðina og voru það 

þá helst kaupmenn og efnaðir bændur sem fóru út í slíka útgerð enda voru þessi skip 

dýr í innkaupum og útgerðin kostnaðarsöm.  Sá sem fyrst gerði út þilskip frá Akranesi 

hét Þorsteinn Guðmundsson og var kaupmaður, hann gerði út skip sem hét Napóleon 

en það var 30 tonna skip.  Þorsteinn gerði skipið út í 5-6 ár eða þar til það strandaði og 

var í framhaldi af því rifið.  Í kjölfarið á Þorsteini fylgdu fleiri menn og gekk útgerðin 

ekki alltaf sem best en stundum gekk vel og til dæmis árið 1884 gerði Snæbjörn 

Þorvaldsson út frá Akranesi skútu á handfæraveiðum og snemma vors það ár fiskaði 

skipið um 12  tonn af þorski á aðeins þremur vikum sem þótti allgott.  Skip þetta hét 

Pétur og á því var danskur skipstjóri, en það var algengt á þessum árum að erlendir 

skipstjórar væru um borð í skipunum vegna þess að ekki var til staðar neinn íslenskur 

stýrimannaskóli.  Síðar fóru menn að fara erlendis til náms í þessum fræðum og varð 

þá algengara að íslenskir skipstjórar stýrðu skipunum á veiðar.  

     Líklegast er frægast þeirra þilskipa sem gerð voru út frá Akranesi kútter Haraldur. 

Ekki var það vegna þess að hann hafi fiskað meira en önnur skip eða að menn hafi 

grætt svo mikið á honum heldur vegna þess að skipstjórinn um borð í Haraldi sem hét 
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Geir Sigurðsson gerði kútter Harald og Akranes frægt með hinni landskunnu vísu 

„Kátir voru karlar á kútter Haraldi”.  Fyrsti eigandi af kútter Haraldi var Böðvar 

Þorvaldsson kaupmaður.  Hann rak á Akranesi um aldamótin 1900 bæði verslun og 

útgerð og var hún talsvert umfangsmikil, því um tíma gerði hann út bæði þilskip 

opinn skip.  Þar að auki verkaði hann allan sinn fisk og flutti út.  Einnig keypti  hann 

mikinn fisk  af öðrum bátum og verkaði.  Böðvar Þorvaldsson var faðir Haraldar 

Böðvarssonar sem síðar varð stærsti útgerðarmaður Akranes og einn sá stærsti á 

Íslandi.  

     Á síðari hluta skútualdarinnar hafði saltfiskurinn að mestu leyst tekið við af 

skreiðinni sem útflutningsvara og voru til að mynda góðir saltfiskmarkaðir í 

Suðurlöndum lengst af 19. öldinni og voru íslendingar duglegir að koma sér á 

framfæri þar.  Þrátt fyrir það að skúturnar hafi verið stór skip miðað við árabátana þá 

guldu margar þeirra mikið afhroð í hinum hörðu vetrarveðrum sem gengu yfir landið 

oft á tíðum. Ekki bætti  úr skák að yfirleitt var ekki nein hafnaraðstaða fyrir þær til 

dæmis var engin bryggja fyrir þær á Akranesi.  Lengst af voru skúturnar mótorlausar 

og gat þá brugðið til beggja vona ef menn þurftu að flýta ferðum vegna slæms 

veðurfars því þá var ekkert nema seglin að treysta á, en það þótti ekki síður hvimleitt 

ef menn lentu í logni í marga daga því þá var allt stopp og menn komust hvergi.  

     Á Akranesi fylgdi ávald mikill mannfjöldi sjómönnunum þegar þeir héldu til skips. 

Þeir voru sóttir ýmist á flóabátnum eða þá að þeir fóru á mörgum opnum skipum. Og 

eftir að mótorbátarnir komu til sögunar þá fóru þeir margar ferðir til Reykjavíkur með 

þá.  Eftir að sjómennirnir voru farnir var eyðilegt um að líta í þessu litla sjávarplássi. 

Enda hafði þorpið nánast tæmst af karlmönnum (Ólafur B. Björnsson 1957:354-371). 

     Á Akranesi hafði verið mikil útgerð opinna báta og skipa enda lá staðurinn vel við 

fiskimiðum á Faxaflóa og um 1870 voru gerðir þaðan út 70-80 bátar.  Þó að það hafi 

aðallega verið gert út á opnum bátum frá Akranesi á þessum árum þá fór skútuöldin 

ekki alveg sporlaust framhjá Akurnesingum.  Það voru alltaf nokkur þilskip gerð út 

þaðan, en eins og áður sagði var það helst slæm hafnaraðstaða sem torveldaði 

þilskipaútgerð og dró úr vexti hennar.  Thor Jensen kaupmaður gerði út skútuna 

Kastor en skipstjóri á henni var Matthías Þórðarson frá Móum.  Matthías brá í 

endurminningum sínum glöggri mynd af aðstæðum í Akraneshöfn á þessum árum og 

má lýsing hans teljast fullgild skýring á því hvers vegna skútuútgerð frá Akranesi varð 

hvorki meiri né langærri en lýst hefur verið.  Í endurminningum Matthíasar segir svo 

frá „Hafnarskilyrðin á Akranesi voru slæm og stóðu kauptúninu fyrir þrifum. 
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Krossvík er óróleg og liggur opin fyrir sjó og vindum frá suðaustri til suðvesturs, en 

Lambhússund er grunnt og innsiglingin ógreið. Vorið 1895 kom kútterinn Kastor sem 

ég var ráðinn á sem skipstjóri frá Englandi hlaðinn vörum og lagðist á Krossvík. 

Vörurnar sem skipið kom með átti að losa í land og jafnframt vinna við að innrétta 

skipið til fiskveiða. Þetta tók nokkra daga. Vindurinn var suðaustlægur sem seinkaði 

losun á vörunum mikið. Á þriðja degi gerði hvassviðri af landsuðri með miklum sjó. 

Þá um nóttina hugði ég að skipið mundi slitna upp og lenda á Heimaskagaklettunum 

þar sem mannbjörg var ómöguleg. Ég var aðeins við þriðja mann um borð, hafði 

báðar festar á enda og varð að taka því sem að höndum bar. Festarnar héldu , en strax 

og lygndi var skipið flutt á Lambhússund, til þess að losa það af vörunum sem eftir 

voru og ljúka við að búa skipið út til veiðanna. En þegar þangað kom reyndist höfnin 

of grunn. Um fjöruna hjó skipið óþægilega á hörðum steinbotninum, svo það varð að  

flytja það aftur á Krossvík og vinna þar áfram að losun og útbúnaði og öðru því sem 

gera þurfti. Þetta eru aðeins örlítil dæmi, er sýna hvernig hafnarskilyrðin reyndust á 

Akranesi þá.”(Gils Guðmundsson 1977:157-163). 

     Aðal skútutímabilið stóð í raun frá 1880-1915 en eftir það fóru skúturnar svo að 

segja að hverfa úr sögunni. Eftir að togararnir fóru að koma varð smátt og smátt verra 

að fá menn á skúturnar og að lokum fór svo að þessi atvinnuvegur dróst aftur úr eins 

og gengur og gerist þegar að betri tæki koma til sögunnar (Ólafur B. Björnsson 

1957:372-379).  Þilskipaútgerðin náði hámarki hér á landi árið1906 en þá voru hér 

167 skip sem að voru gerð út frá íslenskum höfnum.  Það er kannski táknrænt að 

þilskipaútgerðin hafi náð hámarki þetta ár því að þá þegar var farið að hilla undir 

hnignun hennar og endalok því að árið áður hafði komið fyrsti gufuknúni togarinn í 

íslenskri eigu til landsins og árið eftir kom síðan fyrsti togarinn sem að íslendingar 

létu smíða erlendis.  Hin nýju vélknúnu skip höfðu mikla yfirburði yfir skúturnar og 

leystu þær af hólmi á skömmum tíma. Þau voru ekki háð veðri og vindum á sama hátt 

og seglskipin og síðan notuðu togararnir veiðarfæri sem að voru afkastameiri en 

handfærin og hægt var að nota þau í verri veðrum. Tilkoma hinna nýju skipa gerði 

landsmönnum því kleift að auka bæði sókn og afla. Við Faxaflóa leystu togarar 

þilskipin af hólmi en annars staðar komu vélbátar að mestu í stað skútanna. 

Útgerðarmenn þilskipanna nýttu margir hverjir arðinn af þilskipaútgerðinni til að 

fjárfesta í nýjum vélknúnum skipum en þannig varð þilskipaútgerðin á vissan hátt 

undirstaða nýrra útgerðarhátta.  Útgerð þilskipanna var fyrsta eiginlega stórútgeðin í 

sögu íslensks sjávarútvegs. Stofn og rekstrarkostnaður var vitaskuld mun meiri í 
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útgerð þilskipanna  heldur en hjá árabátunum en að sama skapi var hagnaðarvonin 

mun meiri.  Auk þess sem þilskipaútgerðin skaffaði fjölda manns störf á sjó þá bjó 

hún einnig til fjölmörg störf í landi því á seinni hluta skútualdarinnar var öllum afla 

landað hérlendis og úr honum gerður saltfiskur.  En saltfiskverkunin var mannfrek og 

því stuðlaði þilskipaútgerðin að þéttbýlismyndun á  stærstu útgerðarstöðunum. 

Þilskipaútgerðin markaði líka upphaf nýrra atvinnugreina hér á landi til dæmis 

tryggingafélög, ábyrgðarfélög og kennslu í sjómannafræðum, einnig markaði hún 

upphaf peningabúskapar í íslensku efnahagslífi en áður fyrr höfðu viðskipti við útlönd 

verið í formi vöruskipta(Jón Þ. Þór 2002: 206-209).  

       Á byggðasafninu að Görðum á Akranesi er hægt að skoða gamlan kútter sem var 

byggður í Englandi árið1885. Fyrstu 12 árin var hann gerður út frá Hull í Englandi en 

1897 var hann keyptur hingað til lands fyrir 325 pund af Jóni Jónssyni skipstjóra og 

útgerðarmanni frá Melshúsum á Seltjarnarnesi. Árið1898 kaupa þeir Gunnstein 

Einarsson frá Skildinganesi og Pétur Sigurðsson frá Seltjarnarnesi kútterinn og gefa 

honum nafnið Sigurfari og gera þeir hann út til ársins 1908. næstu 12 árin á 

Duusverslun skipið og gerir það út en Duusverslun var um árabil stærsti útgerðaraðili 

þilskipa á Íslandi. Árið 1919 seldi Duusverslun skipið til Færeyja, á leiðinni þangað 

lenti skipið í aftakaveðri sem hélst um mánaðarskeið og hraktist Sigurfari um hafið á 

milli Íslands og Færeyja svo vikum skipti.  Kútter Sigurfari varð fyrir töluverðu tjóni 

á meðan á þessum hrakningum stóð og var hann af flestum talinn af og birtist meðal 

annars frétt um það í Morgunnblaðinu. Eftir tvo mánuði á hafi komst Sigurfari loks til 

Seyðisfjarðar og eftir nokkurra daga dvöl þar og viðgerðir á skipinu hélt hann aftur til 

Færeyja og gekk sú ferð mun betur.  Sigurfari var gerður út frá Klaksvík í Færeyjum í 

50 ár eða allt til ársins 1971. Um 1970 hóf séra Jón M. Guðjónsson máls á því að fá 

hingað til lands frá Færeyjum einhvern hinna gömlu íslensku kúttera sem voru gerðir 

héðan út fyrr á öldinni.  Það var síðan árið1974 sem Kiwanisklúbburinn Þyrill keypti 

kútter Sigurfara og lét flytja hann upp á Akranes og síðar sama ár var hann við 

hátíðlega athöfn afhentur byggðasafninu að Görðum á Akranesi.  Sérstakur 

styrktarsjóður var skipaður til að hægt væri að gera Sigurfara upp og lögðu margir 

framlag til þessa verks.  Eftir að hafa verið lagaður og gerður eins og nýr hefur kútter 

Sigurfari staðið við byggðasafnið að Görðum og er hægt og rólega að grotna niður og 

er ástand hans í dag því miður orðið afar dapurt og ekki til sóma því skipið er góður 

minnisvarði um eitt merkasta tímabil í atvinnu og útgerðarsögu landsins það er 

skútuöldina.  Kútter Sigurfari var aldrei gerður út frá Akranesi en aftur á móti voru 
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fjölmargir Akurnesingar og borgfirðingar um borð í honum þegar hann var gerður út 

hér á landi (Kútter Sigurfari GK 17).  

 

Vélbátarnir koma til sögunnar  

Óhætt er að segja að vélvæðing opinna báta hérlendis hafi verið hrein bylting í sögu 

landsins. Afleiðingar hennar urðu miklar bæði á sviði efnahagsmála og búsetu. Á 19. 

öld hafði verslunarfrelsi og saltfiskverkun verið undirstaða mikillar uppbyggingar í 

árabátaútgerð í kringum landið og þar við bættist svo öflug þilskipaútgerð kaupmanna 

á helstu verslunarstöðunum.  Skútubæirnir urðu til á þessum tíma.  Ísafjörður, 

Flateyri, Þingeyri, Akranes og Bíldudalur eru dæmi um kaupstaði og kauptún sem 

byggðust upp í kringum verslun og skútur, með þeirri þjónustu sem slíkur rekstur 

þurfti, fiskverkun, handiðnaður og stjórnsýsla.  En á nítjándu öld urðu einnig til minni 

þéttbýli við sjávarsíðuna, sem spruttu upp vegna aukinna fiskveiða og hagstæðara 

verðs á lýsi og saltfiski.  Þetta voru sjávarbyggðirnar sem áttu blómatíma sinn frá 

1880 og fram yfir 1900.  Annað mikilvægt atriði í sambandi við þéttbýlisþróun í 

kjölfar vélbátanna, er sú staðreynd að fjölgunin varð mest í röðum verkafólks og 

sjómanna. Hásetar á árabátum og þilskipum áttu yfirleitt ekki sitt fasta heimili á 

útgerðarstöðunum.  Þeir voru að stórum hluta vinnumenn bænda eða bændur úr 

nærsveitum.  Með vélbátunum lengdist sá tími sem menn voru á sjó, einkum þegar 

bátarnir urðu stærri og þá fylgdi föst búseta á útgerðarstaðnum, í þéttbýlinu.  Eftir það 

fóru menn í kaupavinnu í sveit seinnipart sumars, en lifðu á sjómennsku og 

daglaunavinnu í þéttbýlinu aðra hluta ársins.  Með vélunum urðu líka til nýjar stéttir 

eins og vélstjórar og vélsmiðir.  Vélarmennirnir  voru fagmenn og iðnaðarmenn. Þeir 

voru yfirmenn á bátunum, eins og stýrimennirnir.  Í landi voru reistar vélsmiðjur, þar 

sem gert var við vélarnar, og margir vélsmiðir og vélstjórar hlutu menntun og 

starfsþjálfun í fyrstu vélsmiðjunum. 

     Það er athyglisvert að vélbátaútgerðin fór um eins og eldur í sinu.  Það sama 

gerðist allsstaðar á landinu, þrem til fjórum árum eftir að fyrsti vélbáturinn var gerður 

út frá verstöð höfðu flestir úrgerðarmenn eða útvegsbændur, skipt yfir í vélbáta. 

Fyrsti vélbáturinn hérlendis hét Stanley og var hann fyrst gerður út frá Ísafirði 

veturinn 1902-1903. það var þó ekki íslendingur sem átti frumkvæðið að 

vélbátaútgerð heldur var það danskur maður sem búsettur var á Ísafirði.  Eigendur 

Stanleys voru Sophus J. Nielsen og Árni Gíslason(BB).  Í upphafi voru fyrstu 
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vélbátarnir þannig að settar voru vélar í gamla árabáta og var gangur þeirra svipaður 

því að sex menn væru að róa og þótti mönnum muna um minna, síðar var farið að 

smíða bátanna fyrir vélarnar og pössuðu vélarnar þá betur í bátana. 

      Á Akranesi var sama þróun og annarsstaðar á landinu og kom fyrsti vélbáturinn 

þangað árið 1906, hét hann Pólstjarnan og var hann  28 fet á lengd og 5 smálestir að 

stærð í honum var síðan 8 hestafla Danvél. Pólstjarnan var yfirbyggð að framan og 

með járnhúsi yfir vélinni. Segl mátti síðan draga yfir miðju bátsins og aftur að húsi til 

að verjast ágjöf. Það tók tvo tíma að sigla bátnum frá Reykjavík þar sem að hann var 

smíðaður til Akranes.  Eigendur Pólstjörnunnar voru Einar Ingjaldsson, Sveinn 

Ingjaldsson, Þorsteinn á Grund og Einar Ásgeirsson.  Sama ár tóku fimm ungir menn 

af Akranesi sig saman og keyptu fyrsta þiljaða vélbátinn til Akranes.  Bátur þessi var 

talsvert stærri en Pólstjarnan og var hann 12,27 smálestir, 38 fet að lengt og 12,1/2 fet 

að breidd. Í honum var 10 hestafla, 2 strokka þungbyggð Alphavél sem þá þótti vera 

mikið vélarafl í ekki stærri bát.  Bátur þessi fékk nafnið Fram og kostaði hann 8000 

krónur. Fram var gerður út á þorskanet en þá var en ekki almennt farið að gera út á 

línuveiðar á vélbátum.  Að loknum vertíðum var Fram notaður meðal annars til 

heyflutninga og til fólksflutninga á milli Akranes og Reykjavíkur, þótti þetta vera hin 

mesta samgöngubót auk þess sem að þetta var góð búbót fyrir eigendur bátsins.  

Næstu árin fjölgaði vélbúknúnum bátum jafnt og þétt á Akranesi. Árið 1912 verður að 

teljast merkilegt í útgerðarsögu bæjarins því þá voru smíðaðir í bænum fyrstu 

vélbátarnir fyrir heimamenn en það voru Svanur sem var 8,94 smálestir og Elding sem 

að var 9,4 smálestir (Ólafur B. Björnsson 1957:382-400).  

     Nokkru eftir að útgerðin í kringum vélbátinn Fram var stofnuð, hóf Haraldur 

Böðvarsson útgerð sína á Akranesi og átti hann eftir að verða mjög umsvifamikill 

útgerðarmaður þar á bæ.  Árið1913 hefja nokkrir Akurnesingar útgerð í Sandgerði en 

þeirra á meðal var Haraldur Böðvarsson.  Þegar mest var voru bátar Akurnesinga yfir 

50 í Sandgerði og skapaði þetta mikla vinnu þar og auk aðkomusjómanna streymdi 

fjöldi landverkafólks til vinnu í Sandgerði.  Sandgerði þótti af mörgum vera hið 

fyrirheitna land til útgerðar vélbáta á vetravertíðum því þar var aðstaða mjög góð í 

landi og stutt að sækja á miðin.  Akurnesingar gerðu út frá Sandgerði í 14 ár eða allt 

þar til Eyleifur Ísaksson á Lögbergi frá Akranesi fann fiskimið vestur í Faxaflóanum á 

svonefndri Akurnesingaslóð þar sem hann mokfiskaði. Hann var þá formaður á 

Víkingi sem var vélbátur í eigu Haraldar Böðvarssonar.  Vegna þess hversu stutt það 
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varð nú fyrir Akurnesinga að sækja á miðin frá Akranesi þá lagðist útgerð 

Akurnesinga niður í Sandgerði.  

     Eftir að bátar og skip stækkuðu og vélbátarnir komu til sögunnar fóru 

Akurnesingar að huga að gerð hafna fyrst að vestanverðu í Lambhúsasundi en þar lét 

Bjarni Ólafsson byggja steinbryggju árið1915 sem fékk nafnið Bjarnabryggja.  Einnig 

voru byggðar bryggjur í Krossvík en sumir töldu hana vera mun heppilegri til 

hafnargerðar heldur en Lambhúsasundið  og var til að mynda byggð steinbryggja í 

Steinsvör árið1907.  Mörgum árum síðar eða í kringum 1930 var síðan hafist handa 

við miklar hafnarframkvæmdir í Krossvík sem hafa staðið allt fram á þennan dag.  

Það sama ár steypti Haraldur Böðvarsson mikla sjóvarnargarða á Breiðinni 

(Ásmundur Ólafsson 2006: 110-114).   

     Með tilkomu vélbátanna jókst hagnaðarvon manna og um leið og útgerðin fór að 

skila hagnaði fóru menn að stækka við sig.  Fjölmargir útgerðarmenn voru á Akranesi 

en stærstir þeirra voru þeir Bjarni Ólafsson, Þórður Ásmundsson og Haraldur 

Böðvarsson.  Útgerðir þessara þriggja manna voru allar mjög stórar og umsvifamiklar 

á fyrstu áratugum 20. aldarinnar og ráku þeir meðal annars fjölda báta, verslanir, 

frystihús, fiskverkanir og áttu sínar eigin bryggjur. Í fyrstu voru menn á 

handfæraveiðum á vélbátunum en þegar bátarnir fóru að stækka fóru menn að róa með 

lengri línu,net og fiska í nót.  Mest fiskuðu menn þorsk sem var verkaður í saltfisk en 

einnig var hann þurrkaður í skreið og var mikið þurrkað af þorskhausum og síðar fóru 

menn að veiða síld, en hún var notuð bæði í beitu og söltuð í tunnur (Ólafur B. 

Björnsson 1957:401-422). 

. 

20. öldin, byltingartímar og togaraútgerðin hefst  

Íslenska iðnbyltingin brast á með vélbátunum en það má með sanni segja að stóriðja 

íslendinga hafi hafist með togaraútgerðinni.  Útgerð togara eða botnvörpunga eins og 

þeir voru kallaðir í fyrstu krafðist margfalt meira fjármagns en vélbátaútgerðin, en 

afköstin og afraksturinn voru líka margföld þegar vel gekk. Verðmætasköpunin var 

meiri en nokkurn tímann hafði sést hér á landi og fjöldi karla og kvenna fengu atvinnu 

við veiðar og vinnslu.  Þar við bættist verslun, þjónusta og iðnaður sem þurfti til að 

þjóna útgerðinni.  Fyrsta togaraútgerðin í eigu Íslendinga hóf útgerð togarans Coot frá 

Hafnarfirði árið 1905.  Fyrirtækið gekk vel og fljótlega fjölgaði togurum í eigu 
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Íslendinga.  Útgerð togarans Coot varð ekki langlíf þrátt fyrir að vel hafi gengið því 

hann strandaði á Keilisnesi í desember árið1908. 

     Það voru Bretar sem kynntu þessa nýjung fyrir Íslendingum þegar þeir sóttu á 

Íslandsmið á gufutogurum um og eftir 1890.  Ekki voru landsmenn hrifnir af þessari 

nýju veiðiaðferð þeirra ensku og hrakspárnar um að botnvarpan eða trollið eyðilegði 

bæði sjávarbotninn og fældi burtu fiskistofnana voru háværar, enda samþykkti 

Alþingi að banna allar botnvörpuveiðar innan landhelgi, sem þá var þrjár mílur.  Ekki 

fóru hinir ensku togaramenn mikið eftir þeim reglum og toguðu iðulega upp undir 

landsteina (Safnvísir). 

     Í janúar Árið 1907 var líka brotið blað í Íslenskri togaraútgerð því þá kom til 

landsins fyrsti togarinn sem að íslendingar létu smíða fyrir sig. Hann fékk nafnið Jón 

forseti sem þótti vel við hæfi og var hann nokkuð stærri en þeir togarar sem voru hér 

fyrir.  Fyrstu drög að togaraútgerð á Akranesi má rekja til Vídalínsútgerðarinnar sem 

hófst 1899.  Í nokkur ár höfðu breskir togarar verið að veiðum í Faxaflóa, bretunum 

fannst hins vegar að það hlyti að vera arðsamara að verka aflann á Íslandi í stað þess 

að sigla honum alltaf óunnum til Bretlands.  Því var það í apríl 1899 sem stofnað var 

hlutafélagið Ísafold og var formaður þess Jón Friðrik Pálsson Vídalín og var félagið 

ávallt kallað Vítalínsútgerðin og var það stærst þeirra félaga sem stofnuð voru með 

erlendu fjármagni á þessum árum.  Hlutafé félagsins var 600.000 kr. en heimilt var að 

auka það um 300.000 kr. ef á þyrfti að halda (Thor Jensen 1954:227-246). Félagið rak 

sex togara sem lögðu upp á Akranesi. En vegna hafnarleysis þurfti að umskipa 

aflanum í smærri báta úti á sjó til að hægt væri að koma honum í land.  Félagið hafði 

einnig aðstöðu í Hafnarfirði, en þar voru salt og kolabirgðir félagsins geymdar og 

urðu skipin að fara þangað til þess að afla þeirra nauðsynja.  Tveir togarar félagsins 

komu hingað til lands nýir en hinir voru nokkurra ára gamlir og fengu þeir allir íslensk 

nöfn.  Allir skipstjórar togaranna voru danskir, en fiskilóðsarnir voru enskir. Auk þess 

voru um borð átta íslendingar og unnu þeir sem flatningsmenn og áttu mánaðarlaun 

þeirra að vera 45 kr. á mánuði auk fæðis.  Ekki voru Vítalínsmenn nógu sáttir við þá 

íslendinga sem að þeir fengu á skipin og þótti þeim sem þeir væru heldur 

„ruslkenndir” og kenndu þeir því um að búið hafi verið að velja úr mönnum til starfa á 

skúturnar.  Fiskvinnsla félagsins fór nær eingöngu fram á Akranesi en þar hafði 

félagið á leigu fyrri eignir Thors Jensen en hann var verkstjóri yfir allri starfseminni. 

Skrifstofur félagsins voru síðan í Reykjavík.  Þessi margskipting starfsemi 

Vítalínsútgerðarinnar varð henni til mikillar erfiðleika og einnig til mikils kostnaðar 
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auka.  Einnig var mjög erfitt að koma boðum á milli staða í símalausu landi og auk 

þess voru skipin án allra loftskeytatækja.  Á Akranesi var öll aðstaða til afgreiðslu 

skipa mjög erfið og mannfrek og fengu því margir vinnu hjá Vítalínsútgerðinni. 

Vítalínsmenn voru stórhuga um framkvæmdir á Akranesi í tengslum við útgerðina en 

afkoman varð ekki nægjanlega góð meðal annars vegna þess hversu aðstaðan var 

slæm og síðan urðu aflabrögðin ekki eins góð og menn vonuðust eftir því varð 

eitthvað minna af framkvæmdum en áætlað var.  Auk erfiðs reksturs urðu ýmis önnur 

óhöpp til þess að Vítalínsútgerðin blessaðist ekki. Til dæmis var eitt  skipanna tekið í 

landhelgi í sinni fyrstu veiðiför. Tveir togarar félagsins voru bundnir vikum saman við 

að reyna að ná strönduðum skipum. En þær björgunartilraunir reyndust árangurslitlar 

og síðan varð síðasta óhappið og það alvarlegasta þegar togarinn þeirra Enganes 

strandaði við Grindavík þann 3. október 1899 og náðist ekki út aftur.  Á útmánuðum 

árið 1900 leið Vítalínsútgerðin formlega undir lok og voru þá skipin seld og félaginu 

slitið.  Talið er að tapið á útgerðinni hafi numið 200-300 þúsund krónur (Heimir 

Þorleifsson 1974:35-42).   

     Þrátt fyrir að togararnir hafi verið afkastamesta og arðsamasta veiðitækið á Íslandi 

frá því árið1905 þá komst slíkt tæki ekki í eigu Akurnesinga fyrr en árið1938. En það 

sem var þess valdandi að Akurnesingar hófu seint togaraútgerð frá Akranesi var að 

þar var engin hafnaraðstaða né bryggja til að taka á móti svona stórum bátum ekki 

einu sinni þó að blanka logn og blíða væri.  Akurnesingar höfðu þó átt hlut í 

togaraútgerðum annarsstaðar og höfðu meðal annars Böðvar Þorvaldsson kaupmaður 

og Vilhjálmur bróðir hans átt verulega hluti í togurum.  Þann 6. febrúar 1938 var 

hlutafélagið Víðir stofnað á Akranesi og var því ætlað að bæta úr því atvinnuástandi 

sem var þá viðloðandi í bænum en þá var kreppan mikla búin að vera lengi við líði í 

Bandaríkjunum og víða um heiminn var atvinnuástand slæmt og teygði þetta ástand 

sig einnig til Íslands.  Auk kreppunnar hafði verið talsverður aflabrestur síðustu árin, 

sölutregða og lágt verð afurða dró mestan mátt úr mönnum og minnkað fjárhagsgetu 

þeirra til að rétta hag sinn í þessu ástandi.  Hlutafélagið Víðir keypti togarann Sindra 

sem þá hafði lengi verið til sölu fyrir 85,000 krónur og átti hann að bæta 

atvinnuástandið sem þá var verulega bágborið í bænum.  Þessir tímar voru samt engir 

blómatímar fyrir togarana og því var þetta áhættusöm aðgerð.  En það var ill nauðsyn 

sem dró menn áfram.  Reksturinn á Sindra gekk samt sæmilega miðað við aðstæður 

og ekki verr en menn höfðu gert sér í hugarlund.  Menn voru með ýmsar hugmyndir 

til að bæta atvinnuástandið og ein þeirra var að reisa á Akranesi síldar og 
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fiskmjölsverksmiðju.  Með því að reisa slíka verksmiðju sáu menn fram á að geta nýtt 

mun meira af aflanum og auk þess væri hægt að halda bátunum lengur úti.  Ákveðið 

var að reisa verksmiðjuna og var hún fyrsta verksmiðjan við Faxaflóa sem gat unnið 

nýja síld.  Þegar seinna stríðið skall á lagaðist atvinnu ástandið mikið á Akranesi og 

fengu margir vinnu í bretavinnunni.  Afkoma togaranna batnaði einnig til muna og 

hækkuðu hlutabréf þeirra í verði og urðu þau eftirsótt.  En bætta afkomu togaranna má 

meðal annars rekja til þess að togararnir fóru á þessum árum að sigla mikið með 

fiskinn beint til Bretlands (Ólafur B.Björnsson 1959:7-50).  

     Árið 1947 barst mikil síld inn í Hvalfjörðinn og upphófst þá mikið síldarævintýri. 

Um haustið fóru menn að taka eftir því að síld væri farin að ganga í Hvalfjörðinn og 

fyrstu dagana í október kom í ljós að fjörðurinn var orðinn alveg fullur af síld.  Um 

leið og dimma tók varð Galtarvíkurdýpið hreint sneisafullt af síld, frá botni og upp að 

yfirborði.  Útgerðarmenn drifu nú nætur um borð í skipin og hófu veiðar.  Þegar mest 

gekk á var nóg fyrir menn að kasta og þá fylltist nótin.  Fyrir Akranes bátana var ekki 

nema hálftíma stím á miðin, en það háði mönnum hve illa gekk að vinna aflann í 

landi, og að þróarrými var lítið sem ekkert.  Því gat löndunarbiðin verið allt upp í 5-6 

dagar fyrir hvert skip í hvert skipti þegar líða tók á veiðarnar.  Því að bátar streymdu 

til veiðanna hvaðanæva að af landinu.  Veiðarnar stóðu frá október fram til janúar en 

þá gekk síldin út úr firðinum aftur.  Þó svo að mikið magn hafi borist á land á 

Akranesi þá var mestu af síldinni landað í Reykjavík.  Haustið eftir kom smá ganga í 

Hvalfjörðinn, en það var ekki nema brot af því magni sem gekk í fjörðinn 1947 og auk 

þess stóð gangan 1948 mun styttra við en árið áður.  Hvalfjarðar síldin var gullfalleg 

og fór mestur hluti hennar í bræðslu.  Eitthvað af henni var fryst í beitu, en sáralítið 

eða ekkert saltað, enda var síldarsöltun ekki komin almennilega í gang eftir stríðsárin 

(Bergþór Guðjónsson 1977:62-63).     

     Vinnsla aflans breytist mikið á fyrstu áratugum 20. aldarinnar  en menn héldu þó 

áfram að verka saltfisk og skreið.  Útvegsmenn áttu löngum erfitt með að geyma 

beitusíld og voru mörg dæmi þess að beituskortur ylli aflaleysi af þeirri ástæðu einni 

að menn þekktu ekki aðferðir til að geyma síldina.  Þetta vandamál leystist með komu 

íshúsanna.  Fyrsta íshús Akurnesinga var reist 1910 en eftir að vélbátarnir komu til 

sögunnar og þeim fór að fjölga töldu menn sig ekki komast af án íshúsa.  

Beitufrysting var jafnan meginþátturinn í rekstri íshúsanna og þótti tilkoma þeirra til 

mikilla hagsbóta fyrir útgerðina.  Í íshúsunum var líka geymdur frosin fiskur auk þess 

sem bæjarbúar nutu góðs af þeim og fengu margir þeirra að geyma í þeim kjöt og 



 24 

önnur matvæli.  Ísinn í íshúsin fengu menn á tjörnum á veturna og var hann síðan 

látinn í húsin þar sem að hann var hakkaður, malaður og að lokum látinn ásamt salti í 

þar til gerð hólf allt í kring um þann klefa sem að kæla átti.  Um 1930 hefja menn á 

Akranesi byggingu vélfrystihúsa og í kringum 1940 hefja menn byggingu 

hraðfrystihúsa.  En þessi hús juku á fjölbreytni vinnslu aflans í landi og einnig á 

möguleika manna á að bæta arðsamri útgerða.  Fyrsta Íslenska hraðfrystivélin sem 

tekin var í notkun á Íslandi var sett í hraðfrystihús Heimaskaga sem var staðsett á 

Akranesi.  Á þessum árum var líka rekin á Akranesi niðursuðuverksmiðja í eigu 

Haraldar Böðvarssonar þar sem lifur var sett í dósirþ.  Einnig var heilmikill afli 

bræddur og úr honum gert mjöl í síldar og fiskmjölsverkssmiðjunni. En það var 

aðallega síld sem var brædd þar.  Auk þess var mikið saltað af síld í tunnur (Ólafur B. 

Björnsson 1959:72-84).   

     Síldarverksmiðjan rak um tíma töluverða útgerð og árið1960 keypti hún til 

landsins togarann Víking en hann er nú í ársbyrjun 2008 enn gerður út og núna af HB 

Granda hf. og er sennilega orðinn einn af aflahæstu fiskiskipum í heimi.  Eftir seinna 

stríð varð mikill uppgangur hjá útgerðarmönnum á Akranesi og margar nýjungar litu 

dagsins ljós og var  Haraldur Böðvarsson framsækinn og nýjungagjarn.  Tímarnir 

breyttust hratt og markaðirnir voru stöðugt að breytast og því urðu menn að vera 

vakandi fyrir öllum nýjungum ef þeir ætluðu að lifa af í hörðum heimi útgerðarinnar. 

Árið 1950 hefur Haraldur frystingu á karfa til útflutnings fyrstur íslenskra fyrirtækja. 

En um árabil hafði honum verið ýmist mokað í bræðslu eða hent í sjóinn. Árið 1956 

var á einu skipi Haraldar, Böðvari AK reynd í fyrsta skipti kraftblökk, en hún átti eftir 

að verða bylting í síldveðum.  Sama ár var tekin í notkun fyrsta síldardælan, árið1964 

lætur Haraldur smíða fyrir sig Höfrung þriðja. En hann var fyrsta fiskiskip í heimi 

með hliðarskrúfu og það þótti vera mikil bylting sérstaklega í sambandi við 

nótaveiðar.  Árið1975 kaupir hann fyrsta skuttogarann til Akranes, sen fékk nafnið 

Haraldur Böðvarsson og á níunda áratug tuttugustu aldarinnar hóf H.B útgerð á 

frystitogurum sem voru en einn nýjungin í útgerð landsmanna.  Árið 1993 var HB hf. 

Stærsti vinnuveitandi á Akranesi samkvæmt árlegri úttekt Frjálsrar verslunar og voru 

áætluð ársverk þar um 300 (Án höfundar 1995:18-22).  

    Í kringum 1960 fara að koma til Akraness fyrstu stálskipin sem þótti vera mikil 

bylting.  Áður höfðu skipin verið í kringum 60-70 brl. Eikarbátar, en stálskipin voru 

allt upp í rúmlega 200 brl. og gátu því komið með mun meiri afla að landi og sótt 

stífar og lengra út en áður hafði tíðkast.  Á árunum frá 1960-1967 hófst annað 
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síldarævintýri og komu þessir nýju bátar þá í góðar þarfir.  Þó þessi nýju skip hafi 

verið mikil bylting þá voru á Akranesi áfram margir 60-70 brl. Eikarbátar.  Þessir 

bátar og stóru stálskipin voru alltaf kölluð vertíðar bátar þar sem þau réru allt árið á 

vertíðum.  Í janúar fóru skipin á línuvertíð, sem stóð fram í miðjan febrúar.  Þá fóru 

skipin á netavertíð, sem stóð fram til 11. maí.  Á sumarvertíðinni fóru stærri skipin á 

síldveiðar en smærri skipin fóru á snurvoð eða á handfæraveiðar, sem stóð fram á 

verslunarmannahelgi og var þá undirstaða aflans ufsi.  Á haustin fóru síðan skipin á 

síldar- eða línuveiðar.  Á milli vertíða gátu menn síðan dyttað að skipunum sínum, 

sem voru þau þá oft tekin í slipp (Jakob Hendriksson).    

     Í upphafi áttunda áratugar tuttugustu aldarinnar vann Sturlaugur Böðvarsson sem 

þá var forstjóri HB. og co. (hann var sonur Haraldar Böðvarssonar) að því að breyta 

rekstri fyrirtækisins verulega í sambandi við öflun hráefnis fyrir frystihúsið í samræmi 

við kröfur tímans.  Undanfarin ár höfðu málin þróast í þá átt að vinna í frystihúsum 

yrði föst vinna fyrir ákveðin hóp starfsmanna, en ekki lausavinna, þegar hráefni barst 

til frystihúsanna.  Sturlaugur beitti sér fyrir því ásamt öðrum frystihúsaeigendum á 

Akranesi að stofnað yrði nýtt útgerðarfélag, Krossvík hf.  Sem keypti tvo nýja togara 

og skipti aflanum á milli vinnslustöðva á Akranesi.  Árið 1974 seldi Sturlaugur 

nokkra vélbáta og keypti í þeirra stað eins og áður hefur komið fram nýjan skuttogara 

frá Noregi, sem hlaut nafnið Haraldur Böðvarsson.  Þessi ráðstöfun var mjög 

skynsamleg eins og málum var háttað og reyndist skipið mjög vel, og varð með 

aflahæstu togurum við Faxaflóa fyrsta fiskveiðiárið sitt.  Þessi togari og skip 

Krossvíkur hf. sköpuðu nýjan og betri grundvöll að rekstri frystihúsa á Akranesi, 

heldur en áður hafði þekkst og varð vinna þar nokkuð jöfn og ekki vantaði mikið á að 

þar væri tryggð samfelld og stöðug vinna.  Með komu skuttogarans batnaði líka 

hráefnið sem barst að landi til mikilla muna en í skuttogurunum var fiskurinn ísaður í 

kassa og geymdur í afbragðsgóðum geymslum og fyrir vikið varð fiskurinn miklu 

betra hráefni heldur en áður hafði verið, meðan fiskurinn var ísaður í stíur í lestunum. 

Þessi nýskipan útgerðarinnar hafði mikla þýðingu fyrir atvinnulífið á Akranesi 

(Daníel Ágústínusson 1977:13).      

     Um og eftir miðja 20. öldina voru miklir uppgangstímar á Akranesi og byggði 

bæjarfélagið eins og oftast áður fyrst og fremst á sjávarafla.  Fjölmargir harðduglegir 

sjómenn unnu ýmist á togurum, vertíðarbátum eða trillum og starfsfólki í fisverkun 

fjölgaði stöðugt og þá sérstaklega kvenfólki og unglingum sem gátu fengið næga 

vinnu með skólanum.  Í bænum störfuðu einnig mörg fyrirtæki stór og smá sem 
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þjónuðu útgerðinni bæði í verslun, iðnaði, flutningum og fleiru.  Margir komu 

annarstaðar að af landinu til vinnu og settust að ásamt fjölskyldum sínum.  Aðallega 

var það fólk af Vestfjörðum og Ströndum.  Bæjarlífið blómstraði og þessi mikli 

uppgangur í atvinnulífinu smitaði út frá sér og hafði víðtæk áhrif bæði í íþróttum sem 

og annarri menningarstarfsemi.  Gullaldarár hófust í knattspyrnu og sundi, kórar og 

leikfélög spruttu upp og félagslíf var í miklum blóma.  Árið 1957 voru á Akranesi 26 

þilfarsskip, 2 togarar og 45 vélbátar, útgerðarfyrirtækjum fjölgaði jafnt og þétt, veiðar 

voru góðar og síldveiðar voru stundaðar þegar hefðbundnar þorskveiðar voru ekki í 

gangi.  Loðnuveiðar hófust á Íslandi 1964 og jókst aflinn og verðmæti hans þá til 

mikilla muna.  Loðnuveiðarnar kröfðust enn stærri báta og tækninni við veiðarnar 

fleygði fram, ásóknin í aflann varð svo mikil að menn fóru að hafa áhyggjur af 

fiskistofnunum og í kjölfarið leit kvótakerfið dagsins ljós en ekki voru allir jafn sáttir 

við sinn hlut í því kerfi og hafa miklar deilur spunnist um það, sem enn þann dag í dag 

hefur ekki náð að leysast úr.  

     Á síðari hluta 20. aldarinnar fór hagur útgerðarinnar versnandi og sífellt varð 

erfiðara að reka útgerðina með hagnaði.  Mörg fyrirtæki töldu hag sínum best borgið 

með því að  sameinast við önnur fyrirtæki en aðrir töldu að það væri ekki gæfulegt að 

setja öll eggin í sömu körfuna.  Það fór þó þannig á Akranesi að árið1991 sameinuðust 

fjögur stærstu fyrirtækin það er H.B. og Co.,Heimaskagi h.f., síldar og 

fiskmjölsverksmiðja Akranes h.f. og Sigurður h.f.  Störfuðu þau síðan undir nafninu 

Haraldur Böðvarsson h.f. síðar meir sameinuðust fleiri fyrirtæki af Akranesi Haraldi 

Böðvarssyni og en síðar fór fyrirtækið að sameinast fyrirtækjum út á landi eins og til 

dæmis Miðnesi í Sandgerði.  Seinast sameinaðist H.B. h.f. útgerðarfélaginu Granda og 

er í dag rekið undir nafninu HB Grandi og mun eignarhlutur Akurnesinga eftir þennan 

samruna vera orðin sáralítill ef þá nokkur.  Akraneshöfn sem hér áður fyrr iðaði af lífi 

og var rekin sem sjálfstæð höfn er nú rekin undir fyrirtækinu Faxaflóahafnir og eru 

höfuðstöðvar hennar í Reykjavík.  Umferðin um höfnina hefur minnkað það mikið að 

hún er ekki svipur hjá sjón miðað við það sem að áður var þrátt fyrir að við hana hafi 

verið gerðar mikla hafnarbætur.  Löndun sjávarafla um Akraneshöfn er nú í sögulegu 

lágmarki og dróst hann saman til að mynda um 50% á milli áranna 2005-2006 og 

bárust til dæmis aðeins 50 tonn af síld á land á Akranesi haustið 2005.  Auk þess sem 

að aflinn hefur dregist saman þá er megin aflinn loðna sem veiðist að mestu leiti á afar 

skömmum tíma og fer þar að auki mest öll í bræðslu  og skapar þar af leiðandi ekki 

vinnu í landi nema í takmarkaðan tíma á hverju ári, við þetta bætist síðan samdráttur í 
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aflaheimildum á botnsjávar fiski, en fiskfræðingar hafa metið þorskstofninn þannig að 

hann sé í ákveðinni lægð og því þurfi að minka veiðiheimildir á hann í ákveðin tíma 

en ekki eru allir sömu skoðunar og vilja þeir meina að stofninn sé mun sterkari en 

fiskfræðingar áætla.  Þessi minnkandi löndun á afla þýðir mun minni tekjur fyrir 

Akraneshöfn, frystihúsin, verkanirnar, sjómennina, fiskverkafólkið og ýmis önnur 

þjónustufyrirtæki í bænum og hefur fjöldi fyrirtækja séð sér þann kost einan að loka 

starfsemi sinni og leggja upp laupana (Ásmundur Ólafsson 2006:110-120). 

 

Lokaorð  

Það er óhætt að segja að Akranesbær standi á tímamótum í dag.  Útgerð hefur nánast 

lagst af fyrir utan aðeins örfáa baráttumenn sem  enn nenna að standa í þessum rekstri.  

Unga fólkið hefur lítinn áhuga á sjávarútvegi enda forsendur fyrir ungt fólk að byrja í 

útgerð ekki lengur til staðar og mun líklegra að menn sjái sér hag í einhverju öðru, til 

dæmis í fjármálaheiminum.  Fjölmörg fyrirtæki innan bæjarins eiga í mikilli 

varnarbaráttu og nokkuð ljóst að ráðamenn bæjarins þurfa að taka höndum saman ef 

ekki á illa að fara.  Í janúar 2008 kom síðan yfirlýsing frá HB Granda þess efnis að 

leggja ætti alla starfsemi fyrirtækisins niður á Akranesi og flytja hana til Reykjavíkur 

og því blasir sú staðreynd við að þetta elsta útgerðarfyrirtæki Íslands sem alla sína tíð 

hefur verið með sínar helstu bækistöðvar á Akranesi mun hverfa á brott frá bænum 

með alla sína starfsemi.  Það er því ljóst að bærinn má muna sinn fífil fegri og oftast 

hefur verið líflegra um að litast.  En þetta er því miður ekki einsdæmi og svona er nú 

statt fyrir mörgum bæjarfélögum víðs vegar um landið.  Það er því sorgleg staðreynd 

að unglingar í dag fá ekki að kynnast þessum uppgangstímum og að þeir skuli fara á 

mis við það að fá að vinna í fiski eins og flestir forfeður okkar allt frá landnámi hafa 

gert.  Þessar þjóðfélagsbreytingar hafa líka orðið til þess að fólk fæst ekki lengur til 

þess að vinna við fiskvinnslu og þeir fáu útgerðarmenn sem eftir standa þurfa að 

sækja sér vinnuafl erlendis frá.  Útgerðin hefur líka setið eftir hvað laun varðar og því 

togar hún ekki eins í ungmennin líkt og hún  gerði hér áður þegar ungt fólk gat komist 

á vertíð og unnið eins og það vildu og haft vel upp.  Núna er það bara markaðurinn og 

vonin um skjótfenginn gróða sem ræður ríkjum og hvetur fólk áfram.  Það er 

greinilegt að eitthvað hefur farið úrskeiðis við stjórnun útgerðarinnar síðustu áratugina 

og hvort sem um er að kenna ráðamönnum þjóðarinnar, minni aflaheimildum eða 

stjórnendum útgerðanna þá verður eitthvað að gerast ef ekki á illa að fara fyrir 
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útgerðarbæjum og byggð víðsvegar um landið.  Því segi ég að það sé komin tími til 

þess að þessir menn taki ábyrgð á því sem þeir gera og snúi blaðinu þannig við að 

ungmenni framtíðarinnar fái að njóta þeirrar gæfu að kynnast sjávarútveginum þessara 

elstu atvinnugreinar landsins.  
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Mannfjöldi í Garðasókn frá 1769 – 1990 

Ártal........................................................................................................Mannfjöldi 

1769...............................................................................................................377 

1801...............................................................................................................441 

1835...............................................................................................................526 

1840...............................................................................................................598 

1850...............................................................................................................612 

1860...............................................................................................................678 

1870...............................................................................................................813 

1880...............................................................................................................893 

1890.............................................................................................................1087 

1901...............................................................................................................887 

1910...............................................................................................................931 

1920.............................................................................................................1029 

1930.............................................................................................................1352 

1940.............................................................................................................1938 

1950.............................................................................................................2654 

1960.............................................................................................................3937 

1990.............................................................................................................5271 

 

Mannfjöldi á Akranesi frá 1890 – 2007 

Ártal........................................................................................................Mannfjöldi 

1890...............................................................................................................622 

1900...............................................................................................................767 

1910...............................................................................................................840 

1920...............................................................................................................903 

1930.............................................................................................................1262 

1940.............................................................................................................1854 

1950.............................................................................................................2577 

1960.............................................................................................................3850 

1990.............................................................................................................5238 

2007.............................................................................................................6000 

(Guðmundur Jónsson 1997:66-103) 
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Skútueign á Akranesi miðað við allt landið á árunum 1897-1904 

     Ártal      Akranes...............................................................landið 

1897 4.........................................................................128 

1898 4.........................................................................132 

1899 2.........................................................................127 

1900 2.........................................................................140 

1901 1.........................................................................131 

1902 1.........................................................................144 

1903 1.........................................................................137 

1904 1.........................................................................157 

(Guðmundur Jónsson 1997:316) 

 

 

 

 

Aflaverðmæti í milljónum króna á Akranesi og landinu öllu frá 1980-1990 

      Ártal         Akranes...............................................................landið 

1980 65,61..................................................................1.808,98 

1985 310,43................................................................12.793,98 

1990 913,30................................................................47.620,89 

(Guðmundur Jónsson 1997:335) 
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Fiskafli í vinnslustöðvum á Akranesi og öllu landinu frá 1942-1990 

      Ártal          Akranes tonn............................................landið tonn 

1942 11.843......................................................348.440 

1950 16.918......................................................318.000 

1960 22.921......................................................519.295 

1965 35.403....................................................1.159.065 

1970 18.877......................................................730.495 

1975 32.264......................................................988.567 

1980 74.031...................................................1.508.069 

1985 53.845...................................................1.672.283 

1990 47.948...................................................1.502.733 

(Guðmundur Jónsson 1997:334-335) 

 

Fiskafli í vinnslustöðvum á Akranesi og öllu landinu frá 2003-2006 

      Ártal          Akranes tonn............................................landið tonn 

2003 117.466....................................................1.747.584 

2004 112.313....................................................1.528.073 

2005   48.023....................................................1.376.038 

2006   41.276.......................................................873.767 

(Hagstofa Íslands) 
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Skipastóll HB frá 1906-2002 

Allt fram að sameiningu HB við Granda 

1905 Helga María sexæringur 

1906 Höfrungur  8 brl.  vélbátur úr eik 

1907 María sexæringur 

1909         Stígandi 9 brl. vélbátur úr eik 

1913 Valur og Víkingur 10 brl. vélbátar úr eik 

1914 Egill Skallagrímsson 12 brl. vélbátur úr eik  

1916         Skalli vélbátur 

1917         Þorsteinn Egilsson  vélbátur 

1926         Geir Goði 38 brl. vélbátur  úr eik 

      1927         Skírnir 21 brl. vélbátur úr furu 

      1929         Ver 21 brl. vélbátur úr eik 

      1929         Höfrungur 21 brl. vélbátur úr eik 

      1930         Reynir 17 brl. vélbátur úr eik 

      1933         Víkingur 29 brl. vélbátur úr eik 

      1933         Egill Skallagrímsson 28 brl. vélbátur úr eik 

      1933         Gylfi 26 brl.vélbátur úr eik 

      1943         Ægir 24 brl. vélbátur úr eik 

      1944         Svanur 58 brl. vélbátur úr eik 

      1947         Böðvar 84 brl. vélbátur úr eik 

      1947         Sveinn Guðmundsson 67 brl. vélbátur úr eik 

      1947         Bjarni Jóhansson 65 brl. vélbátur úr eik 

      1952         Keilir 55 brl. vélbátur úr eik 
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      1952         Reynir 73 brl. vélbátur úr eik 

      1953         Ásbjörn 52 brl. vélbátur úr eik  

      1955         Ver 58 brl. vélbátur úr eik 

      1955         Höfrungur 67 brl. vélbátur úr eik 

      1960        Höfrungur 2.  208 brl. stálskip 

      1961        Haraldur 199 brl stálskip 

      1961        Skírnir 149 brl. stálskip 

      1964         Höfrungur 3.  276 brl. stálskip 

      1972         Skírnir 282 brl. stálskip 

      1972          Rauðsey 298 brl. stálskip 

      1975          Haraldur Böðvarsson 299 brl skuttogari 

      1979          Höfrungur 347 brl. stálskip 

      1986          Sturlaugur H. Böðvarsson 431 brl. skuttogari 

      1991          Krossvík 296 brl. skuttogari 

      1991          Skipaskagi 297 brl. skuttogari 

      1991          Víkingur 987 brl. stálskip  

      1992          Höfrungur 3. 784 brl. Frystitogari 

      1997          Jón Gunnlaugs 105 brl. stálskip 

      1997          Ólafur Jónsson 488 brl. skuttogari 

      1997          Sveinn Jónsson 299 brl. skuttogari 

      1997          Elliði 731 brl. stálskip 

      1999          Óli í Sandgerði 547 brl. tog og nótaskip 

      1999          Helga María 883 brl. frystitogari 

      2001          Ingunn 1217 brl. tog og nótaskip 

(Einar Guðmundsson 2002: 193-208)  
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Kátir voru karlar 

C Kátir voru karlar 

á kútter Harald G i. 

Til G7fiskiveiða fóru 

frá Akranes C i. 

 

Og allir komu þeir aftur 

og enginn þeirra F dó. 

Af ánægju út að C eyrum 

hver G7einasta kerling C hló. 

 

Hún hló, hún hló, hún skelli, skelli G hló. 

Hún hló, hún hló, hún G7skelli, skelli C hló. 

 

La, la, la-la-la-la-la-la-la, la. 
GLa, la, G7la-la-la-la-la-la- Cla, la. 

J.E. Jónasson / Geir Sigurðsson 

(Snerpa) 
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Lendingarvarir á Akranesi fyrir aldamótin 1900 
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Akranes árið 2005 
 
 

 
 

Öll rauðu og hvítu húsin til hægri á myndinni eru í eigu HB.Granda 

 

 

Akranes um 1905 

 

 


