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Hvaleyri við Hafnarfjörð.  

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

 

 
Myndin er úr Alþýðublaði Hafnarfjarðar 1 júlí 1989 og sýnir svæði golfklúbbsins Keilis.   

Fyrir tíma golfvallarins voru á Hvaleyri nokkrar bújarðir sem fáeinir  
hvaleyrskir bændur yrktu og höfðu af sitt lifibrauð árið um kring. 

Hvaleyri er í dag, og hefur verið nú í nokkra áratugi, aðsetur Golfklúbbsins Keilis.  Áður en 
golfvöllurinn kom var búið á Hvaleyri og búskapur stundaður á fimm eða sex bæjum sem 
voru á tiltölulega litla svæði.   Sem og Hvaleyrasvæðið líka er.  Aðstaðan þar þætti 
fornaldarleg til búsetu í öllum kröfunum sem nútíminn gerir.  Lengi vel var aðal aðstaða 
gólfklúbbsins Keilis í Vesturkoti og var hús sem stóð á vesturenda Hvaleyrar og þar upp á 
hæðinni.  Mikil bygging. 

Lengst af var búið á Hvaleyri án þess að þar væri neitt rennandi vatn og þurfti að aka 
nauðsýnlegu drykkjarvatni að svæðinu úr Hafnarfirði og var notaður til verksins sérstakur 
tankbíll sem bar nokkrar birgðir vatns í miklum tanki sem hann á eftir dældi í brunna við 
húsin sem fólkið fór í og jós uppúr með fötu tengdri bandspotta.  Á eftir var full fatan borinn 
inn í hús og innihaldið notað til drykkjar og matargerðar.   



Hvort á þessum tíma voru kamrar við öll hús á Hvaleyri má efast um og líklegra að hafi ekki 
verið við neitt þeirra.  Hér skal haft í huga að kamrar voru fráleitt óalgengir í Hafnarfirði á 
árum áður og var kömrum ekki algerlega útrýmt úr bænum fyrir heldur en í kringum 1966 
1967,eitthvað svoleiðis.  Er þeir síðustu voru fjarlægðir úr hafnfirskri byggð.  Ekki er nú lengra 
síðan þessi tími var í bænum sem allt lognið leikur sér í á sumrum.   

 
Konráð Rúnar Friðfinnsson um fjögurra ára gamall og enn búandi á Hvaleyri við Hafnarfjörð í koti sem Halldórskot hét. 

Þrátt fyrir sumpart lélegan aðbúnað, sem svo sem engin minntist neitt sérstakleg á, alltént í 
minni höfundar en mönnum dagsins þætti ekki boðlegur, hefur svæðið þó sína skemmtilegu 
sögu og fólkið sem þar bjó sína minningu og hana góða sem það næst bar með sér inn eigin 
framtíð og rifjar annað veifið upp með sér sjálfu og hinum sem einnig upplifðu sama og það 
gerði.   

1950, að dæmi sé tekið, er byggðin á Hvaleyri enn í þeim blóma sem hún lengi vel var en fer 
hnignandi á sjötta áratug seinustu aldar og er að mestu kominn í eyði 1960 með síðustu 
íbúunum sem fluttu burt.   

Einn var þó eftir Ársæll Grímsson (lést 23. febrúar árið 1998) sem bjó í Sveinskoti til ársins 
1977.  Sveinskot stóð fyrir neðan veginn og fyrsti bær til hægri er ekið var eftir götunni sem 
flestir hinna bæjanna á Hvaleyri voru við.  Bærinn Hvaleyri stóð efst á svæðinu horft til 
suðurs og í beinu framhaldi af veginum sem beygt var af til hægri til að komast að hinum 
bæjunum.  Ársæll í Sveinskoti hafði um 40 50 kindur sem hann annaðist.  Hve marga þær 
voru er best lét þekkir höfundur ekki né heldur hve margar kýr voru á fóðrum í Sveinskoti á 
meðan þar fór enn fram mjólkurbúskapur.  Minnir samt að kýrnar hafi verið í kringum sex.  
Samt óábyrgt. 



 
Hluti Hafnarfjarðar blasir við í bakmyndinni.  Vatn sótt í brunninn sem stóð við norðurenda fjóssins.   

Á Halldórskot voru engar skepnur á hans tíma né heldur fjölskyldu hans á meðan hún bjó þarna,  
sem mér skilst að hafi verið alls 18 ár.  Ljóst er þó að í eina tíð hefur skepnuhald verið á Halldórskoti.   

Hefðu gripahúsin, fjósið, að öðrum kosti vart verið byggð.  Það er ljóst. 

Nú er allt sem þarna var farið og síðasta húsið, Vesturkot, aðstaða golfklúbbsins Keilis um 
árabil, brennt með uppáskrifað leyfi upp á vasann frá aðilunum sem leyfi hafa til gefa út slíka 
heimild..  Golfklúbburinn Keilir kom sér upp glæsilegri aðstöðu fyrir starfsemi sína við 
austurenda Hvaleyrar og þar á Holtinu svokallaða.  Vegirnir sem lágu um svæðið eru allir 
horfnir undir gras sem er komið yfir allt svæðið. 

 
Horft frá Halldórskoti, heimabyggð höfundar til ársins 1960, til norðurs og út á Flóann.   

Sem sjá má liggja þar tveir togarar við ankeri sem líklega hefur verið lagt. 

Muni höfundur rétt var um tíma áhugi hjá DAS um að reisa húsnæði fyrir aldraða sjómenn á 
Hvaleyri, sem á sinn hátt hefur verið áhugavert ef gerst hefði.  Enda skemmtileg hugmynd og 
frábært svæði undirslíkt húsnæði og starfsemi.  Ekkert varð af þessu og húsið reist á öðrum 
stað.   

Sjálfur hefði ég viljað sjá á Hvaleyri útivistarsvæði fyrir hafnfirðinga og fannst alltaf illa farið 
með gott svæði með að opna þar golfvöll.  En um það þýðir ekki að fást.  Enda gert verk og 
svo sem á sinn hátt allt í lagi með þá framkvæmd.  Hafa margir hafnfirðingar, og aðrir 
landsmenn einnig, enda mestu gleði af að spila golf og áreiðanlega fagnað á sínum tíma yfir 
að fá alvöru golfvöll fast upp við sínar eigin bæjardyr.  



 
Þarna, á bænum Hvaleyri, voru kýr, hestur, geitur og líklega ær.   

Mann reyndar ekki eftir þeim þarna. 
 
 

 
Vesturkot.  Hvaða búskapur þar var stundaður er höfundur ekki viss um en mann samt eftir að hafa heyrt um minkarækt.  

Þetta hús var síðar aðstaða golfklúbbsins Keilis um árabil sem félagið brenndi eftir að hafa komið sér upp flottri aðstöðu við 
austurenda Hvaleyrasvæðisins þar sem þeir eru enn (2015) með sínar aðalbækistöðvar. 

Sett hér fram til gamans og vonandi einnig smá fróðleiks.   

Kveðja KRF 28 febrúar 2015. 


