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Inngangur	  
Í þessari greinargerð er fjallað um lánveitingu Alþjóðabankans til hafnargerðar á 
suðurströnd Íslands sem ráðist var í til að bregðast við áhrifum eldgossins á Heimaey árið 
1973. Lýst er aðdraganda þess að bankinn veitti lánið og hafnarframkvæmdunum sem 
gerðar voru og þess freistað að leggja mat á þýðingu þeirra fyrir þróun verktakastarfsemi 
á Íslandi og framvindu hafnargerðar næstu ár á eftir. Í því skyni að gera þessa atburðarás 
ljósa eru rakin meginatriðin í samskiptum íslenskra stjórnvalda við Alþjóðabankann fram 
til þess tíma að umrædd lánveiting átti sér stað, gerð grein fyrir tildrögum þess að lánið 
fékkst og þeim kringumstæðum sem höfðu áhrif á ákvarðanatöku og framvindu og 
þróun atburðarásarinnar allt frá því hún hófst og þar til henni lauk. Þá er einnig vikið að 
skipulagi íslenskra hafnargerðarmála og þeim háttum sem tíðkaðir voru við framkvæmd 
þeirra. 
 Heimildir voru sóttar í íslensk skjalasöfn og útgefin rit sem fjalla um hafnargerð 
almennt og þau verkefni sem unnin voru fyrir lánsfé frá Alþjóðabankanum sérstaklega. 
Skamstöfunin Þ.Í. í tilvísunum merkir Þjóðskjalasafn Íslands og S.Í. merkir skjalasafn 
Seðlabankans. Ætla má að í skjalasafni Alþjóðabankans í Washington séu gögn sem geti 
skýrt einhverja þætti þessara mála enn frekar, t.d. um mat bankamanna á ýmsum 
aðstæðum hér á landi, sem ekki komst í skýrslur þeirra, og um samskipti þeirra við 
íslenska aðila. 
 Greinargerðin er unnin fyrir Siglingastofnun Íslands. 

Eldgosið	  í	  Heimaey	  og	  Vestmannaeyjahöfn	  
Aðfaranótt þriðjudagsins 23. janúar 1973, rétt fyrir klukkan 2, hófst eldgos skammt 
austan við byggðina á Heimaey. Um 1600 m löng gossprunga opnaðist frá Helgafelli til 
norðausturáttar og gaus þar kröftuglega fyrstu dagana. Fljótlega tók að draga nokkuð 
úr eldsumbrotunum og síðustu mánuðina sem gosið varði var einungis gígurinn í nýja 
eldfjallinu, Eldfelli, virkur. 
 Hraunrennsli var mikið við upphaf gossins en þegar á leið og gosið rénaði 
sjatnaði það verulega. Í fyrstu rann hraunið út í sjó til norðausturáttar og myndaði þar 
nýtt land, en þann 4. febrúar breyttist rennsli þess og stefndi þá megin 
hraunstraumurinn í innsiglinguna. Virtist þá ekki annað líklegra en að 
Vestmannaeyjahöfn færi undir hraun, en þann 9. febrúar dró mjög úr hraunflóðinu þótt 
það mjakaðist áfram í átt að höfninni næstu vikur og næði að syðri hafnargarðinum, 
Hringskersgarði, þann 6. mars. Lengra fór hraunbrúnin ekki til þeirrar áttar. Leitast var 
við að hægja á hraunstraumnum með því að dæla á hann sjó og var það talið hafa borið 
nokkurn árangur við þessar aðstæður, en vegalendin frá hraunbrún í Heimaklett er um 
160 m og um 250 m eru frá hraunjaðri í Ystaklett þannig að ljóst er að ekki mátti miklu 
muna að Vestmannaeyjahöfn færi forgörðum í eldgosinu. 

Undir lok marsmánaðar tók hraun að renna til norð-vesturs og fór yfir hluta 
bæjarins uns það stöðvaðist rétt innan við Skansinn og á fiskiðjuverum við austanverða 
höfnina. Eftir það ógnaði hraunrennsli ekki mannvirkjum á Heimaey frekar en orðið var 
því allt frá því um 20. apríl og til gosloka um sumarið rann það hraun sem úr Eldfellsgíg 
kom að mestu í austur- og suðausturátt til sjávar. Eftir að aprílmánuði lauk dró smám 
saman úr eldgosinu og þann 3. júlí 1973 lýstu Almannavarnir yfir goslokum. 

Eldsumbrotin ollu gífurlegu eignatjóni í Vestmannaeyjum, en höfnin slapp að 
mestu óskemmd og var að því leyti betri eftir eldsumbrotin en fyrir þau að nýja hraunið 
skýldi henni fyrir suðaustlægum öldum sem áður höfðu oft valdið örðugleikum í höfn og 
innsiglingu.1 

                                                
1 Þ.Í. Skjalasafn forsætisráðuenytis 1989-B/428. Viðlagasjóður. Jarðeldar í Vestmannaeyjum. Ódagsett 
greinargerð Þorleifs Einarssonar jarðfræðings um eldgosið á Heimaey. — Guðjón Ármann Eyjólfsson: 
„Vestmannaeyjar“, Árbók Ferðafélags Íslands 2009, 82. árg., Reykjavík (2009), bls. 82, 162–173, 176. 
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Fyrstu	  viðbrögð	  stjórnvalda	  við	  áhrifum	  eldgossins	  —	  áhersla	  á	  hafnamál	  
Fyrstu viðbrögðin við eldsumbrotunum á Heimaey mæddu mest á björgunarsveitum, 
starfsliði Almannavarna og viðbragðsaðilum sem þeim tengdust en þó einkum og sér í 
lagi á Vestmannaeyingum sjálfum. Þeim vildi það til láns í hörmungunum að góðviðri 
ríkti fyrstu gosnóttina og fiskibátar voru í höfn eftir að hafa leitað þar vars undan óveðri 
sem gengið hafði yfir dagana á undan. Heimilisfastir íbúar í Vestmannaeyjum voru um 
5.200 þegar gosið hófst og að meðtöldu aðkomufólki, sem þar var jafnan margt á 
vetrarvertíð, má ætla að um 6.000 manns hafi verið á Heimaey við upphaf jarðeldanna. 
Meginþorri þessa fólks flúði hamfarirnar þegar fyrstu gosnóttina og gekk 
brottflutningurinn greitt og slysalaust fyrir sig.2 
 Enda þótt svo lánlega tækist til var eldgosið gríðarlegt áfall. Vestmannaeyingar 
stóðu uppi heimilislausir og alls óvíst var við upphaf jarðeldanna hvort þeir ættu nokkru 
sinni afturkvæmt í heimabæ sinn. Efnahagsleg áhrif gossins voru mikil og augljós. 
Vestmannaeyjar voru ein stærsta og mikilvægasta verstöð landsins, þar voru verðmæt 
fiskiðjuver og atvinnutæki af ýmsu tagi og árin á undan hafði hlutdeild Vestmannaeyja í 
sjávarútvegi Íslendinga numið 12–13% að meðaltali.3 Það eitt og sér, að 
atvinnustarfsemi í Vestmannaeyjum lagðist niður, var því tilfinnanlegt efnahagstjón. 
 Skipulagning opinberra ráðstafana til að bregðast við áhrifum eldgossins á 
Heimaey hófst þegar að morgni fyrsta gosdagsins. Ríkisstjórnin skipaði þá fimm manna 
nefnd undir forsæti Tómasar Árnasonar, framkvæmdastjóra Framkvæmdastofnunar 
ríkisins, „til að rannsaka hverjar afleiðingar náttúruhamfarirnar í Vestmannaeyjum geti 
haft fyrir efnahagslega afkomu þjóðarbúsins og hver úrræði séu helzt fyrir hendi til að 
draga úr þeim afleiðingum.“ Einnig voru Jóhannes Nordal Seðlabankastjóri og Jón 
Sigurðsson hagrannsóknastjóri kvaddir á vettvang sem ráðgjafar nefndarinnar og 
ríkisstjórnarinnar vegna þeirra efnahagsráðstafana sem gera þurfti vegna áhrifa 
eldgossins.4 

Þar sem fiskveiðar og vinnsla sjávarafla voru aðal atvinnuvegir Vestmannaeyinga 
var það síst að undra að nefndin einbeitti sér fyrst að þeim málefnum. Í lok janúar höfðu 
menn áhyggjur af því að hraunstraumurinn kynni að loka Vestmannaeyjahöfn fyrr en 
varði og var því farið fram á það við Aðalstein Júlíusson hafnamálastjóra að gerð yrði 
verkáætlun um að rjúfa Eiðið, grandann milli Heimakletts og Klifs, þannig að sigla mætti 
inn á Vestmannaeyjahöfn úr norðri. Um þetta fengust þau svör frá Hafnamálastofnun 
ríkisins að 2–3 mánuði þyrfti til að grafa í gegnum Eiðið og mætti búast við kostnaði á 
bilinu 15–20 milljónir króna á þágildandi verðlagi.5 

Brýnt var að finna samastað fyrir fiskiflota Vestmannaeyinga. Fiskiskip þeirra voru 
77 talsins. Þar af voru 56 undir 100 rúmlestum að stærð og hin á bilinu 100–300 
rúmlestir. Þessum flota þurfti nú að koma fyrir í þeim höfnum sem næst lágu fiskimiðum 
Vestmannaeyinga. Nefndarmenn munu fljótt hafa komist á þá skoðun að ekki væru 
aðrir aðilar heppilegri eða líklegri til að geta leyst farsællega úr því verkefni en fulltrúar 
Vestmannaeyinga og vísaði málinu til hagsmunafélags útgerðarmanna í Eyjum, 
Útvegsbændafélags Vestmannaeyja. Útvegsbændafélagið tók við verkefninu, kannaði 
fyrst og fremst möguleikana á viðlegu- og löndunarplássi á svæðinu frá Reykjavík til 
Þorlákshafnar og ráðstafaði því í samvinnu við hafnarnefndir á hverjum stað eins og fært 
var. Nefndin sneri sér hins vegar til Hafnamálastofnunar ríkisins og falaðist eftir 
greinargerð hennar um möguleika á auknu legurými fyrir báta á svæðinu frá Hornafirði 
                                                
2 Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld. Reykjavík 2002, bls. 353–354. 
3 Alþingistíðindi 1972–1973 B. Reykjavík 1981, dálkur 1733. 
4 Þ.Í. Skjalasafn forsætisráðuneytis 1991–B/460 2. Vestmannaeyjar, jarðeldar 1973. Fyrsta fundargerð 
Vestmannaeyjanefndar 24. jan. 1973. Greint var frá því að embættismönnunum væri m.a. ætlað að afla 
gagna um eigna- og tekjumissi, kostnað vegna flutninga og áhrif gossins á greiðslujöfnuðinn við útlönd. 
Ennfremur var þeim falið að undirbúa frumvarp til laga um myndun sjóðs til þess að bæta tjón af völdum 
náttúruhamfaranna. 
5 „Kostar aðeins 20 millj. að „opna“ Eiðið“, Vísir 8. febr. 1973. 
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til Akraness sem stofnunin lét í té. Samkvæmt þeirri áætlun, sem samin var í mesta 
skyndi af Halldóri Hannessyni verkfræðingi á Hafnamálastofnun, fólst skjótvirkasta leiðin 
til að útvega Vestmannaeyjabátum hafnaraðstöðu í því að byggja nýja trébryggju í 
austurhluta Grindavíkurhafnar, lengja stálþil í austurhöfninni og dýpka. Taldi 
verkfræðingurinn að með þessu móti væri unnt að útbúa viðlegurými fyrir allt að 50 
báta og Aðalsteinn hafnamálastjóri lýsti því yfir að unnt væri að hefja framkvæmdir með 
aðeins tveggja daga fyrirvara.6 Kostnaður við verkið var áætlaður um 55,4 milljónir 
króna á þágildandi verðlagi. 

Fjármál,	  framkvæmdir	  og	  verktakastarfsemi	  fram	  um	  1970	  
Árið 1945 samþykkti Alþingi lög um aðild Íslands7 að tveimur alþjóðastofnunum á sviði 
fjármála og alþjóðaviðskipta sem komið var á fót við lok seinni heimsstyrjaldar. Fulltrúar 
Bandaríkjanna og Bretlands leiddu þær þjóðir sem myndað höfðu bandalag gegn Þriðja 
ríkinu þýska og stuðningsþjóðum þess — öxulveldunum — til ráðstefnu í Bretton Woods 
í New Hampshire-ríki í Bandaríkjunum sem haldin var í júlí 1944 og undirbjó stofnun 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (The International Monetary Fund) og Alþjóðabankans (The 
International Bank for Reconstruction and Development). Áttu Íslendingar þrjá fulltrúa á 
þeim fundi.8 
 Fyrstu árin eftir stofnun Alþjóðabankans leituðu íslensk stjórnvöld ekki til hans 
um lán enda var þá enn tiltækt fé úr sjóðum Marshallaðstoðarinnar bandarísku sem 
ríkisstjórnin hafði gert samkomulag um árið 1948 og varði til 1953. Kostnaðarsamar 
framkvæmdir á sviði vatnsaflsvirkjana urðu þó til þess að Marshallféð gekk ört til 
þurrðar. Um mitt ár 1950 hófst bygging Írafossvirkjunar í Sogi9 og um sama leyti var 
einnig virkjað í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu og verksmiðjubyggingar vegna framleiðslu á 
áburði og sementi voru komnar til umræðu. Haustið 1950 sneri ríkisstjórn Íslands sér til 
Alþjóðabankans með fyrirspurn um möguleika á lánveitingu til fyrrnefndra 
vatnsaflsvirkjana. Þessari umleitan var vel tekið af forráðamönnum bankans og var lánið 
veitt eftir að sendimenn Alþjóðabankans höfðu kannað verkfræði- og fjárhagslegar 
forsendur framkvæmdanna. Haustið 1951 veitti Alþjóðabankinn einnig lán til 
fjárfestinga í landbúnaði og sumarið 1952 lét hann Íslendingum í té lán til byggingar 
áburðarverksmiðju.10 
 Lánsbeiðnum vegna byggingar sementverksmiðju og vatnsaflsvirkjunar í Efra-
Sogi var hins vegar hafnað snemma árs 195711 og raunar voru engin lán veitt til Íslands 
af hálfu Alþjóðabankans meðan vinstri stjórnir voru þar við völd frá því um mitt sumar 
1956 þar til Viðreisnarstjórnin tók við haustið 1959. Flokkadrættir innanlands og 
stórveldapólitík settu mjög mark sitt á lánamál Íslendinga á tímum vinstri stjórnanna á 6. 
áratug 20. aldar, sem leituðu fjár bæði í austri og vestri og áttu hvorugum megin vísan 
stuðning við áform sín þótt Banadaríkjamenn reyndust að lyktum fúsari til liðsinnis 
vegna hernaðarhagsmuna þeirra hér á landi og lánuðu fé til byggingar 
sementsverksmiðju eftir að Alþjóðabankinn hafði hafnað umleitunum um það, m.a. 

                                                
6 Þ.Í. Skjalasafn forsætisráðuneytis 1991–B/460 2. Vestmannaeyjar, jarðeldar 1973. Skýrsla nefndar sem 
ríkisstjórnin skipaði þann 24. janúar 1973 til að kanna efnahagslegt tjón af völdum eldgossins í 
Vestmanneyjum og leggja á ráðin um viðbrögð við því. — Alþingistíðindi 1972–1973 B, dálkur 1735. 
7 Stjórnartíðindi 1945 A, bls. 182–183. 
8 Jónas H. Haralz: „Hvað sögðu ráðgjafarnir? III. Ísland og Bretton Woods stofnanirnar 1944–1960.“ Frá 
kreppu til viðreisnar Þættir um hagstjórn á Íslandi á árunum 1930–1960. Ritstjórn annaðist Jónas H. Haralz. 
Reykjavík 2002, bls. 260–263. — Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904–1964 II.  
9 Sumarliði R. Ísleifsson: Í straumsamband. Rafmagnsveita Reykjavíkur 75 ára 1921–1996. Reykjavík 1996, 
bls. 110. 
10 Jónas H. Haralz: „Hvað sögðu ráðgjafarnir?“, bls. 279–290. 
11 Jónas H. Haralz „Hvað sögðu ráðgjafarnir?“, bls. 291–300. 
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vegna þess að verksmiðjan var að öllu leyti í ríkiseigu, en það samrýmdist ekki stefnu 
bankans.12 
 Viðreisnarstjórninni, sem sat að völdum í Stjórnarráði Íslands frá hausti 1959 og 
fram á sumar 1971, vegnaði betur í samskiptum við Alþjóðabankann. Meðal þess sem 
var á stefnuskrá Viðreisnarstjórnarinnar og komst til framkvæmda var nýting vatnsafls til 
raforkuframleiðslu í stórum stíl og uppbygging orkufreks iðnaðar. Þessi áform leiddu til 
þess að sett var á laggirnar stóriðjunefnd13 sem komst að samningum við svissneska 
álframleiðandann Alusuisse um byggingu og starfrækslu álbræðslu í Straumsvík við 
Hafnarfjörð. Orkusala til álbræðslunnar var forsenda fyrir byggingu vatnsaflsvirkjunar í 
Þjórsá, Búrfellsvirkjunar, sem reist var á árunum 1966–1969. Alþjóðabankinn var einn 
helsti lánveitandinn vegna virkjunarframkvæmdanna og hafði umtalsverð áhrif á gang 
mála. Starfsmenn hans lögðu mat á virkjunarkosti og komust að þeirri niðurstöðu að 
sala raforku til stóriðju á borð við álbræðslu væri forsenda þess að unnt væri að lána fé 
til stórvirkjunar. Þá setti bankinn lágmarksskilyrði um orkuverð til álbræðslunnar og það 
var að kröfu hans sem Landsvirkjun var sett á fót sem bakhjarl væntanlegra lána.14 
 Þetta var ekki í fyrsta skipti sem Alþjóðabankinn beitti áhrifum sínum til að kalla 
fram breytingar á íslensku stofnanakerfi. Það var að undirlagi bankans sem íslenskur 
fjárfestingabanki í eigu ríkisins, Framkvæmdabankinn, var stofnaður árið 195315 og tók 
hann þá við umsýslu lána frá Alþjóðabankanum.16 Samskipti íslenskra stjórnvalda við 
Alþjóðabankann og lánveitingar hans til verkefna hér gegndu því talsverðu hlutverki við 
aðlögun íslenska fjármálakerfisins að hinu alþjóðlega, að því marki sem um hana var að 
ræða. 
 Raunin var sú að þegar eldsumbrotin í Vestmannaeyjum bar að höfðu allar 
verklegar stórframkvæmdir á Íslandi verið unnar með atbeina erlendra verktakafyrirtækja 
og ýmsar hinna smærri einnig. Átti það við um bæði hönnunar- og framkvæmdaþátt 
þeirra. Dönsk og sænsk fyrirtæki höfðu verið atkvæðamest við byggingu 
Sogsvirkjananna og var það til komið áður en Alþjóðabankinn lánaði fé til 
Írafossvirkjunar. Þannig sá danska verktakafyrirtækið Højgaard & Schultz um byggingu 
Ljósafossstöðvar á árunum 1934–1937 og annað danskt verktakafyrirtæki, E. Phil & Søn, 
var aðili að verktakasamsteypunni Efrafalli sf., sem annaðist byggingu Steingrímsstöðvar 
í Efra-Sogi, en hvorug þessara framkvæmda naut lánafyrirgreiðslu Alþjóðabankans. 
Erlendir verktakar voru einnig ábyrgðaraðilar og leiðandi við framkvæmdir við 
Búrfellsvirkjun á árunum 1966–1969 og sama gengdi um virkjanaframkvæmdir á 
Þjórsársvæðinu á fyrri hluta 8. áratugar 20. aldar. En þótt svo væri féll nokkur skerfur í 
hlut íslenskra verktaka sem náðu fótfestu á vettvangi verklegra framkvæmda svo sem 
jarðvinnu og byggingarstarfsemi auk hönnunar- og eftirlitsstarfa. Gerðist þetta bæði 
með þeim hætti að íslensk verktakafyrirtæki efndu til samsteypu með hinum erlendu, 
svo sem Efrafall, Fosskraft og síðar Ístak, eða urðu undirverktakar þeirra við 
framkvæmdirnar.17 

                                                
12 Sjá m.a. rit Vals Ingimundarsonar: Í eldlínu kalda stríðsins. Samskipti Íslands og Bandaríkjanna 1945–1960. 
Reykjavík 1996, bls. bls. 293–362, og tímaritsgrein hans „Áhrif bandarísks fjármagns á stefnubreytingu 
vinstri stjórnarinnar í varnarmálum árið 1956.“ Saga. Tímarit Sögufélags XXXIII (1995), bls. 9–53. — 
Sumarliði R. Ísleifsson: Í straumsamband, bls. 113–121. 
13 Ólafur Rastrick: „Saga ríkisstjórna og helstu framkvæmdir til 1983. Fyrri hluti. Viðreisnarárin.“ Stjórnarráð 
Íslands 1964–2004 II. Ritstjórn: Björn Bjarnason, Heimir Þorleifsson, Ólafur Ásgeirsson. Reykjavík 2004, bls. 
186–187. 
14 Sigrún Pálsdóttir: „Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmdir þess og hlutverk.“ Landsvirkjun 1965–2005. 
Fyrirtækið og umhverfi þess. Ritstjóri Sigrún Pálsdóttir. Reykjavík 2005, bls. 16, 31–42. 
15 Hannes H. Gissurarson: Benjamín H. J. Eiríksson í stormum sinna tíða. Reykjavík 1996, bls. 246, 287–289. 
— Jónas H. Haralz: „Hvað sögðu ráðgjafarnir?“, bls. 283, 287. 
16 Þ.Í. Skjalasafn fjármálaráðuneytis 1991–B/290 A41. Bréf fjármálaráðuneytisins til Alþjóðabankans 7. des. 
1953. 
17 Sveinn Þórðarson: Verkin sýna merkin. Saga framkvæmda og verktakastarfsemi á Íslandi. Rit VI í ritröð VFÍ. 
Reykjavík 2009, bls. 126–129, 133–139, 183–188. — Sumarliði Ísleifsson: Í straumsamband, bls. 84, 110. 
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 Þegar eldgosið á Heimaey hófst hafði Alþjóðabankinn aldrei lánað fé til 
hafnarframkvæmda á Íslandi. Erlendir verktakar höfðu komið nokkuð við sögu 
hafnarframkvæmda, einkum á fyrri hluta 20. aldarinnar. Danskt verktakafyrirtæki, N.C. 
Monberg, annaðist byggingu Reykjavíkurhafnar á árunum 1913–1917 sem var 
umfangsmesta verklega framkvæmd sem ráðist hafði verið í á Íslandi fram til þess. Þetta 
sama verktakafyrirtæki sá einnig um hafnargerð í Vestmannaeyjum á 2. áratug 20. 
aldarinnar. 
 Reykjavíkurhöfn nýtti sér þjónustu danskra verktakafyrirtækja í nokkrum mæli 
fram að seinni heimsstyrjöld og danska verktakafyrirtækið Dansk Sandpumperkompagni 
A/S var hér annað veifið í verkefnum á 3. og 4. áratug 20. aldar. Verkefni þessa félags 
fólu jafnan í sér dýpkun eða sanddælingu en ekki var þá til tækjabúnaður til slíkra verka 
hérlendis. Úr því var bætt með kaupum á dýpkunarskipi, Gretti, árið 1947. Eftir það 
miðuðust hafnarframkvæmdir við getu þeirra dýpkunartækja sem Vita- og 
hafnamálastofnunin hafði yfir að ráða. Þó var danska sanddæluskipið, Sansu, sem 
hingað kom vegna byggingar sementverksmiðjunnar á Akranesi notað við sanddælingu 
á Hornafirði á 6. áratugnum.18 
 Efnhagskreppa á 4. áratugnum og seinni heimsstyrjöldin bundu endi á starfsemi 
danskra verktakafyrirtækja við hafnargerð hérlendis að sinni, en eftir langt hlé komu 
erlendir verktakar á ný til starfa á þeim vettvangi á 7. áratugnum. Þýskt 
verktakafyrirtæki, Hochtief, starfaði að hafnargerð á Akranesi á árunum 1956–1957 og 
stóð það í sambandi við lánveitingu frá Þýskalandi til verksins. Framhald varð á störfum 
erlendra verktaka við hafnargerð í Sundahöfn í Reykjavík, sem hófst 1965, og við gerð 
iðnaðarhafnar í Straumsvík á árunum 1967–1967 þar sem fyrrnefnt Hochtief annaðist 
framkvæmdir.19 
 Annars er það mála sannast að fram um miðjan 9. áratug 20. aldar var lítið um 
verktakastarfsemi í íslenskri hafnargerð. Það á sér einkum þær skýringar að fjárveitingum 
til hafnargerða úr sjóðum ríkisins var yfirleitt þannig háttað að lágum fjárhæðum var 
dreift til margra smárra framkvæmda eða framkvæmdaáfanga ár hvert. Þannig þokaðist 
hafnargerðin áfram í smáum skrefum þar sem flest byggðarlög fengu eitthvað í sinn hlut 
en ekki svo mikið að hægt væri að ljúka stórum verkáföngum á skömmum tíma. Það 
skipti einnig miklu að enginn annar aðili en Vita- og hafnamálastofnun hafði yfir að ráða 
sérhæfðum tækjabúnaði til hafnargerðar í nokkrum mæli og við þær fjárhagsaðstæður 
sem ríktu við hafnarframkvæmdir voru vart tækifæri fyrir verktaka að byggja upp 
tækjakost fyrir störf á þessum vettvangi og það mátti kallast undantekning ef önnur 
hafnargerðarverkefni en tilfallandi smáverk voru unnin af verktökum. Slíkar 
undantekningar voru hafnargerð í Þorlákshöfn á árunum 1962–1970 og í Ytri-Njarðvík20 
í verktöku Efrafalls sf., sem íslensk fyrirtæki áttu aðild að auk E. Phil og Søn, og svo 
fyrrnefndar framkvæmdir við Sundahöfn og Straumsvíkurhöfn. 
 Virkjanaframkvæmdir og hafnargerð efldu innlenda verktakastarfsemi þótt 
raunin væri sú að erlendir lánveitendur gerðu jafnan kröfu um útboð á alþjóðamarkaði 
og ríkari kröfur um sérþekkingu og búnað en íslensk fyrirtæki á sviði verkfræðilegrar 
hönnunar og verktækni voru fær um að veita auk þess sem fjárhagsstyrkur erlendu 
fyrirtækjanna var meiri og gat það skipt sköpum fyrir bankatryggingar vegna 
stórverkefna. Var því forræði í hönnunarverkefnum og framkvæmdum jafnan í höndum 
erlendra aðila þótt frumkvæði að verkefnunum kæmi frá Íslendingum. Þegar fram í sótti 
og íslensk verkfræði- og verktakafyrirtæki tóku að styrkjast fóru forráðamenn þeirra að 
gera kröfur um ríkari hlut íslensku fyrirtækjanna í framkvæmdum en verið hafði. Einkum 
urðu raddir þeirra háværar seint á 7. áratug 20. aldarinnar þegar saman fór að 
atvinnuleysi var talsvert á Íslandi og nokkur fjöldi erlendra verktakafyrirtækja var að 

                                                
18 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð. Kópavogur 2009, bls. 405. 
19 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 51–52, 65–71, 86, 159–163, 231, 409–410. 
20 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 224–225, 423–426. 
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störfum við framkvæmdir við Búrfellsvirkjun, verksmiðjubyggingu í Straumsvík og 
hafnargerð þar.21 

Lánveiting	  Alþjóðabankans	  til	  hafnarframkvæmda	  vegna	  afleiðinga	  eldgoss	  á	  
Heimaey	  
Meginverkefni nefndar þeirrar sem Tómas Árnason veitti forstöðu og Jóhannes Nordal 
og Jón Sigurðsson ráðgjöf var samning lagafrumvarps um stofnun viðlagasjóðs til að fást 
við fjárhagslegar afleiðingar eldgossins á Heimaey. Hugmyndir um slíkan sjóð komu fram 
mjög fljótlega eftir að gosið hófst22 og náðu fram að ganga með setningu laga um 
neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey þann 7. febrúar 1973.23 Sjóðnum voru 
markaðir tekjustofnar í lögunum með því að lagt var viðlagagjald á ýmsa skattstofna auk 
þess sem mælt var fyrir um framlag úr ríkissjóði til sjóðsins sem heimilt var að draga frá 
öðrum útgjöldum ríkisins. Verkefni sjóðsins voru almennt orðuð í lögunum, enda vart 
um annað að ræða við upphaf gossins meðan allt var óljóst um framtíð byggðar í Eyjum, 
en meginsjónarmiðið var að „tryggja hag Vestmannaeyinga og stuðla að vernd og 
endurreisn byggðar þeirra“, greiða kostnað vegna björgunarstarfs og bæta 
Vestmannaeyingum tekjumissi og eignatjón auk þess að „draga úr áhrifum 
náttúruhamfara í Vestmannaeyjum á afkomu og atvinnulíf Vestmannaeyinga og 
þjóðarheildarinnar og gera hvers konar fjárhagsráðstafanir í þessu skyni.“ 
 Hafnargerð til að verða Vestmannaeyjabátum úti um viðlegupláss, þannig að 
unnt væri að halda þeim til veiða á Eyjamiðum, gat fallið undir verkefni Viðlagasjóðsins 
og það varð að ráði að sjóðurinn lánaði fé til hafnarframkvæmda í Grindavík sem fram 
fóru árið 1973 þegar byggð var 75 m löng viðlegubryggja og ennfremur 300 m 
hafnargarður.24 Olli þessi ráðstöfun á fé Viðlagasjóðs nokkrum deilum meðal 
Vestmannaeyinga enda töldu Eyjasjómenn Grindavíkurhöfn óhentuga fyrir sig til sóknar 
á heimamið og vildu leggja alla áherslu á hafnargerð í Þorlákshöfn.25 Kom það viðhorf 
skýrt fram á fundi Útvegsbændafélags Vestmannaeyja um vorið og Skipstjóra- og 
stýrimannafélagið Aldan ályktaði á sömu leið um líkt leyti.26 
 Jóhannes Nordal Seðlabankastjóri og annar tveggja hagfræðilegra ráðunauta 
ríkisstjórnarinnar um viðbrögð við eldgosinu á Heimaey gegndi mikilvægu hlutverki fyrir 
tengsl Íslands við Alþjóðabankann í krafti stöðu sinnar í Seðlabankanum og 
stjórnarformennsku í Landsvirkjun sem hann hafði sinnt allt frá stofnun fyrirtækisins árið 
1965 og átti eftir að gegna allt til 1995.27 Árin fyrir eldgosið á Heimaey hafði 
Alþjóðabankinn lánað fé til virkjanaframkvæmda á Íslandi og einnig til vegagerðar. 
Framtíð og framhald þeirra mála var til umræðu á fundi Jóhannesar Nordals, Lúðvíks 
Jósefssonar sjávarútvegs- og viðskiptaráðherra og Jóhannesar Elíssonar með 
forystumönnum í Alþjóðabankanum haustið 1971. Ríkisstjórn þriggja mið- og 
vinstriflokka, Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Samtaka frjálslyndra og vinstri 
manna, sem tók við af hinni langlífu Viðreisnarstjórn sumarið 1971, lagði mikla áherslu á 

                                                
21 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 164. — Sveinn Þórðarson: Verkin sýna merkin, bls. 
162–164. 
22 Alþingistíðindi 1972–1973 B, dálkur 1737. 
23 Stjórnartíðindi 1973 A. Reykjavík 1973, bls. 7–8. 
24 „Grindavíkurhöfn: Miklir möguleikar á gerð ytri og innri hafnar.“ Morgunblaðið 16. júní 1973. 
25 „100 fjölskyldur og 70 einstaklingar fá fjárhagsaðstoð að staðaldri.“ [Viðtal við Magnús Magnússon 
bæjarstjóra í Vestmannaeyjum.] Þjóðviljinn 3. júní 1973. 
26 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 1, 1973–1975. Hafnargerð á Suðurlandi. Ályktun 
Útvegsbændafélags Vestmannaeyja 20. maí 1973 og ályktun Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Öldunnar 
27. maí 1973. — „Útvegsbændafélag Vestmannaeyja: Hafnarbætur í Þorlákshöfn og ný höfn á 
Suðurströndinni.“ Tíminn 25. maí 1973. 
27 Gunnlaugur Haraldsson: Viðskipta- og hagfræðingatal 1877–1996 II. Reykjavík 1997, bls. 710. 
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fjárfestingar í sjávarútvegi og hugðist einnig ljúka gerð hringvegarins umhverfis Ísland28 
og það var í þeim anda sem íslensku sendimennirnir vöktu máls á því við Norman 
Hosley, sem annaðist Íslandsmál hjá Alþjóðabankanum þessi árin, hvort frekari lán til 
vegaframkvæmda kæmu til greina eða þá lán til endurbóta í frystiiðnaði Íslendinga. 
 Norman Hosley tók þessari málaleitan fjarri. Hann greindi þremenningunum frá 
því að sökum þess hve góð lífskjör Íslendinga væru þyrfti sérstakra röksemda við til að 
Alþjóðabankinn lánaði fé til Íslands. Ósennilegt væri því að stjórn bankans myndi taka 
beiðni um nýtt vegalán til greina enda hefði sambærileg beiðni frá Finnlandi fengið 
dræmar undirtektir nýverið hjá stjórn Alþjóðabankans. Sama máli myndi gegna um 
lánsbeiðni vegna fjárfestinga til endurbóta í frystiiðnaði, m.a. vegna þess að slík lán 
hefðu ekki verið veitt áður og hlyti því málaleitan af þeim toga að eiga erfitt uppdráttar 
hjá tæknideild bankans. Annað hljóð var í Hosley þegar lán vegna virkjanaframkvæmda 
bar á góma. Nýting vatnsafls á Íslandi fæli einmitt í sér þá sérstöðu sem að mati 
Alþjóðabankans réttlætti lánafyrirgreiðslu úr sjóðum hans til þessa vel efnaða lands.29 
 Viðtökurnar sem málaleitanir um lán frá Alþjóðabankanum til 
byggðastefnuverkefna fengu haustið 1971 voru þesslegar að þaðan væri vart að vænta 
fjármagns til skuttogarakaupa, frystivéla eða þjóðvega svo nefnd séu nokkur þeirra 
verkefna sem stjórnvöld lögðu áherslu á um þessar mundir. Sú varð líka raunin en 
bankinn veitti lán til Sigölduvirkjunar eins og Norman Hosley og aðrir ráðamenn bankans 
höfðu gefið ádrátt um. Það var einmitt vegna þeirrar lánveitingar sem sendinefnd frá 
Alþjóðabankanum lagði leið sína til Íslands rétt um það leyti sem eldgosið í 
Vestmannaeyjum hófst og var Norman Hosley meðal nefndarmanna. Á einum funda 
sinna með Jóhannesi Nordal óskuðu sendimennirnir eftir því að fá í hendur ítarlegar 
upplýsingar um eldsumbrotin og afleiðingar þeirra og lét þess jafnframt getið að vel 
kæmi til álita „að Alþjóðabankinn veitti sérstakt neyðarlán til Íslands til endurbyggingar í 
Vestmannaeyjum, ef eftir því væri leitað.“30 Jóhannes tók þegar vel í þetta og tjáði 
nefndinni að bankanum yrðu veittar þær upplýsingar sem hann óskaði eftir og unnt 
væri að láta í té og lét þess jafnframt getið að hann gerði ráð fyrir að íslensk stjórnvöld 
myndu taka vel í hugmyndir um liðveislu Alþjóðabankans í viðureigninni við afleiðingar 
eldgossins á Heimaey. 
 Seðlabankastjórinn reyndist sannspár um þetta og brátt hófst athugun á því með 
hvaða hætti Alþjóðabankinn gæti helst orðið Íslendingum að liði í því andstreymi sem 
þeir höfðu mætt. Fljótlega kom í ljós að Alþjóðabankinn taldi sig eiga auðveldast með 
að aðstoða Íslendinga með því að veita þeim lán til einhverrar veigamikillar 
mannvirkjagerðar sem nauðsynleg væri vegna afleiðinga eldgossins. Hugmyndir í þessa 
veru beindust fljótt að hafnargerð, sem ekki var að undra við þær aðstæður sem ríktu, 
og kom þá bæði til greina enduruppbygging Vestmannaeyjahafnar, ef svo færi að hún 
eyðilegðist, og gerð hafnar á suðurströndinni. Í lok febrúar 1973 höfðu athuganir 
bankamanna í Washington og Reykjavík leitt til þeirrar niðurstöður að aðstoð frá 
Alþjóðabankanum yrði gagnlegust með því móti að hann lánaði fé til hafnargerðar á 
Suðurströndinni sem kæmi að notum fyrir Vestmannaeyjabáta svo lengi sem þeir hefðu 
þörf fyrir og myndi jafnframt hafa í för með sér varanlegan ávinning fyrir íslenskan 
sjávarútveg. Var hafnargerð í Þorlákshöfn talin fela í sér hagstæðustu leiðina að þessu 
markmiði þar sem hægt væri að koma höfn þar í gagnið á tiltölulega skömmum tíma og 
ljóst væri að hún myndi koma að miklum almennum notum, m.a. vegna samgangna við 
Vestmannaeyjar í framtíðinni. Greindi Jóhannes Hannibal Valdimarssyni 

                                                
28 Sumarliði R. Ísleifsson: „Saga ríkisstjórna og helstu framkvæmdir til 1983. Seinni hluti. Tímabilið 1971–
1983.“ Stjórnarráð Íslands 1964–2004 II. Ritstjórn: Björn Bjarnason, Heimir Þorleifsson, Ólafur Ásgeirsson. 
Reykjavík 2004, bls. 228, 254, 256–259, 272–274. 
29 Þ.Í. Skjalasafn fjármálaráðuneytis 1991-B/291 A41. Frásögn Jóhannesar Nordal af viðræðum við fulltrúa 
Alþjóðabankans 11. okt. 1971. 
30 S.S.Í. A–580.4. Jóhannes Nordal Seðlabankastjóri til ríkisstjórnar Íslands 1. febrúar 1973. 
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samgönguráðherra frá því að ráðamenn í Alþjóðabankanum væru mjög fúsir til að verða 
að liði og að ákvörðun hefði verið tekin um að senda á vettvang sérfræðinga til að 
kanna aðstæður. Kvað Seðlabankastjóri svo skjót viðbrögð af hálfu Alþjóðabankans vera 
með eindæmum.31 
 Það var svo um miðjan marsmánuð 1973 sem Jóhannesi Nordal 
Seðlabankastjóra barst tilkynning um komu þriggja sendimanna á vegum 
Alþjóðabankans og Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu Þjóðanna — FAO — 
til Íslands. Þar voru á ferð Francois Bourgois fiskifræðingur og formaður nefndarinnar og 
verkfræðingarnir Norio Fujinami og William Guckian, forstöðumaður fiskihafnadeildar 
FAO.32 Þessir þremenningar dvöldu á Íslandi dagana 20.–31. mars 1973 við athuganir og 
fundahöld með forvígismönnum íslenskra stofnana á sviði verklegra framkvæmda og 
fjármála. Efnahagsstofnun var þá starfandi og kom það í hennar hlut að veita 
sendinefndinni upplýsingar um efnahagsleg áhrif eldgossins á Heimaey á íslenskt 
samfélag í heild og hin beinu áhrif þess á veiðar og vinnslu bolfisks og uppsjávarfisks 
sérstaklega.33 
 Greinargerð FAO-mannanna þriggja um afrakstur Íslandsdvalar þeirra lá fyrir um 
miðjan apríl 1973. Helstu hlutar hennar voru þýddir á íslensku og dreift til þeirra aðila 
sem málið varðaði. Skýrsla þremenninganna er ítarleg og efnismikil og ber ýmis merki 
þeirrar óvissu sem ríkti um framtíð byggðar í Vestmannaeyjum á ritunartíma hennar. 
Hraunstraumurinn úr eldfjallinu þokaðist sífellt nær höfninni og sá möguleiki að helstu 
fiskverkunarstöðvar í Eyjum og Vestmannaeyjahöfn yrðu brátt úr sögunni var óþægilega 
nálægur.34 
 Meginefni skýrslunnar fólst í lýsingu á aðstæðum á Íslandi og tillögum um 
ráðstafanir gegn áhrifum eldgossins á Heimaey sem Alþjóðabankinn gæti fjármagnað að 
verulegu leyti. Eins og ástatt var litu FAO-mennirnir svo á að þetta verkefni væri tvíþætt. 
Fyrst þyrfti að gera ráðstafanir, eins fljótt og unnt væri, til að byggja upp hafnaraðstöðu 
fyrir um það bil helming Vestmannaeyjaflotans. Þar sem þegar lágu fyrir tillögur frá 
Hafnamálastofnun um hafnarbætur í Grindavík í þessu skyni töldu þremenningarnir rétt 
að sú framkvæmd nyti forgangs, enda virtist hún vel til þess fallin að leysa bráðasta 
vandann þar sem unnt væri að vinna verkið á um 18 mánuðum. 
 Næsta skref átti að felast í frekari upplýsingasöfnun og mati á þeim vanda sem 
skapast hafði auk tillögugerðar um ráðstafanir til úrbóta. Skýrslan ber það með sér að 
höfundar hennar töldu mestar líkur á því að Vestmannaeyingar myndu ekki eiga þess 
kost að hafast við í heimabæ sínum í bráð og því þyrftu áætlanir að miðast við að 
byggður yrði nýr bær fyrir Eyjamenn. Sendimennirnir töldu líklegt að fiskimiðin úti fyrir 
ströndum Suðurlands yrðu atvinnugrundvöllur Eyjamanna eftir sem áður og því væri 
eðlilegast að ný byggð þeirra risi á suðurströndinni. Í þessum hugleiðingum gerðu 
sendimennirnir ráð fyrir því að a.m.k. 2/3 hlutar hinna 5.300 íbúa Vestmannaeyja myndu 
taka sér bólfestu í hinni nýju byggð. Það myndi útheimta byggingu um 1.100 íbúða auk 
atvinnuhúsnæðis, vega, hafnar og mannvirkja fyrir þá almannaþjónustu sem slík byggð 
þyrfti við. Þetta yrði auðvitað risavaxið verkefni á íslenskan mælikvarða og 
kostnaðarsamt eftir því. Ekki var farið nákvæmlega í kostnaðartölur í skýrslunni þar sem 
þörf var fyrir frekari athuganir og tillögur áður en hægt væri að leiða fram áreiðanlegt 
mat á líklegum tilkostnaði við að byggja Vestmannaeyingum nýjan bæ, en ekki gat farið 

                                                
31 S.S.Í. A–412.1. Jóhannes Nordal Seðlabankastjóri til samgönguráðherra 1. mars 1973. 
32 S.S.Í. A–413.1. Símskeyti FAO til Seðlabanka Íslands 15. mars 1973. — Þ.Í. Skjalasafn 
samgönguráðuneytis 1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Jóhannes Nordal Seðlabankastjóri til 
samgönguráðherra 14. maí 1973 og meðfylgjandi íslensk þýðing á skýrslu FAO-sendinefndarinnar. 
33 S.S.Í. A–413.1. Greinargerð Efnahagsstofnunar: A Short Note on the Economic Consequences of the 
Volcanic Eruption in Vestmannaeyjar, Iceland, 5. febr. 1973. 
34 Guckian, W. J.: „The Search for a Suitable Site for a Replacement Township and Harbour Complex for 
Vestmannaeyjar“. Proceedings. The Second International Conference on Port and Ocean Engineering under 
Arctic Conditions, Reykjavík 1973, bls. 582–583. 
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á milli mála að hann yrði gríðarmikill. Vestmannaeyjabær, með gögnum og gæðum, var 
til dæmis metinn á um 100 milljónir Bandaríkjadala um þessar mundir. 
 FAO-mennirnir töldu einsýnt að Íslendingar þyrftu mikla aðstoð frá 
alþjóðastofnunum og ýmsum erlendum aðilum ef þeim ætti að takast að ráða við hið 
risavaxna verkefni sem náttúruöflin höfðu fært þeim í fang. Mikill skortur væri á 
reyndum tæknimönnum í landinu og á sumum sviðum vantaði slíkt fólk algerlega að 
mati FAO-mannanna sem álitu raunar að vinnuaflsskortur, hvort sem um sérhæfða 
starfsmenn eða ófaglærða væri að ræða, væri augljóst vandamál. Það bæri að leysa með 
samstarfi við alþjóðleg fyrirtæki á sviði ráðgjafar, hönnunar og verklegra framkvæmda. 
Tækjabúnaður til stórframkvæmda var heldur ekki nægur á Íslandi að mati 
skýrsluhöfunda, m.a. skorti stóra krana, flutningatæki og dýpkunartæki. Vita- og 
hafnamálastofnun ríkisins var raunar nefnd til sem helsti eigandi nothæfra vinnuvéla í 
landinu en jafnframt bent á að tækjabúnaður stofnunarinnar myndi ekki duga til og 
væri þar að auki bundinn í verkefnum á vegum hennar. Íslenskir verktakar voru taldir 
veikburða og lítt búnir tækjum og sérstaklega var vikið að reynsluleysi þeirra við 
hafnarframkvæmdir. 
 Þótt ekki væru gerðar tillögur að hafnarframkvæmdum í skýrslunni lá ljóst fyrir 
að þeirra yrði þörf og FAO-mennirnir álitu brýnt að líkantilraunir yrðu gerðar af 
hafnarmannvirkjum áður en lagt yrði út í byggingu þeirra. Engin aðstaða var til slíkra 
tilrauna á Íslandi og þær yrði því að gera hjá viðurkenndri rannsóknastofnun erlendis. 
Lagt var til að fulltrúi íslenskra stjórnvalda yrði viðstaddur líkantilraunirnar, gætti þess að 
þær færu fram samkvæmt viðurkenndum aðferðum og tæki þátt í framkvæmd þeirra. 
 Þess er enn að geta um efni skýrslu sendimannanna þriggja frá FAO að þeir 
töldu mikilvægt að sett yrði á stofn framkvæmdanefnd til að sinna yfirstjórn 
framkvæmda og gegna hlutverki tengiliðs milli allra þeirra mörgu og ólíku aðila sem 
kalla þyrfti á vettvang til að vinna úr afleiðingum eldgossins á Heimaey.35 
 Svo stóð á að haustið áður en eldgosið á Heimaey hófst luku tæknimenn 
Hafnamálastofnunar við gerð frumskýrslu um mat á möguleikum til hafnargerðar við 
Dyrhólaey. Umræður og bollaleggingar um hafnargerð á suðurströnd Íslands höfðu þá 
staðið yfir um nokkurt skeið og áttu raunar rætur alllangt aftur í tímann en tóku fjörkipp 
með vaxandi umræðu um byggðastefnu á 7. og 8. áratug 20. aldarinnar. 
Virkjanaframkvæmdir á Suðurlandi og hugmyndir um nýtingu raforkunnar frá 
virkjununum urðu einnig til að hleypa lífi í vangaveltur um gerð suðurstrandarhafnar um 
þetta leyti.36 Eins og vænta mátti urðu eldsumbrotin á Heimaey til þess að vekja athygli á 
þeim athugunum sem gerðar höfðu verið á möguleikum til hafnargerðar á 
suðurströndinni og í lok apríl 1973 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu þingmanna 
Suðurlands um rannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströnd landsins og var henni 
einkum ætlað að snúast um aðra möguleika en hafnargerð í Þorlákshöfn sem þá þegar 
var í brennidepli.37 
 Um líkt leyti og Alþingi steig þetta skref hafði ríkisstjórnin hins vegar tekið 
ákvörðun um að þekkjast boð Alþjóðabankans um lánsfjáraðstoð og taka upp viðræður 
við fulltrúa hans á grundvelli þeirra hugmynda sem var að finna í greinargerð FAO-
mannanna. Þar hafði einmitt verið lögð áhersla á að af Íslands hálfu yrði tilnefndur aðili 
til samstarfs við starfslið bankans og aðra erlenda aðila. Á fundi í Seðlabanka Íslands þar 
sem bankastjórarnir Jóhannes Nordal og Davíð Ólafsson ásamt Aðalsteini Júlíussyni vita- 
og hafnamálastjóra, Jóni Sigurðssyni hagrannsóknastjóra og Brynjólfi Ingólfssyni, 
ráðuneytisstjóra í samgönguráðuneytinu, réðu ráðum sínum hafði hins vegar fengist sú 

                                                
35 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Report of FAO/IBRD/CP 
Reconnaissance Mission to Iceland 17. apríl 1973, bls. i–ii, 6–9; Annex 2, bls. 5, 14; Annex 3, bls. 1, 5. 
36 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 123–130. — „Mýrbær: Til mótvægis við 
Reykjavíkursvæðið“, Lesbók Morgunblaðsins 15. apríl 1973, bls. 8–9, 16. 
37 Alþingistíðindi 1973–74 A, bls. 1315–1316, 2048, 2211. — Alþingistíðindi 1973–74 B, d. 2210–2213. 
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niðurstaða að ekki væru tök á að skipa nefnd til viðræðna við sendimenn 
Alþjóðabankans þar sem þegar hefði verið ákveðið að skipa nefnd til að fjalla um 
hafnargerð vegna Vestmannaeyjagoss. Hins vegar álitu embættismennirnir að það væri 
„óhyggilegt og jafnvel varasamt að sú sundurleita nefnd ræddi við fulltrúa 
Alþjóðabankans“ þar sem sá ágreiningur, sem óhjákvæmilega myndi koma fram á 
vettvangi hennar, gæti spillt fyrir málinu.38 Embættismennirnir álitu greinilega að 
hreppapólitík íslenskra hafnamála, þar sem togast var á um hverja krónu, sem varið var 
til hafnarframkvæmda, ætti ekki erindi í samstarf við Alþjóðabankann og hefur 
samgönguráðherra líkast til verið sammála þessu sjónarmiði því úr málinu var leyst með 
því að Aðalsteinn Júlíusson vita- og hafnamálastjóri varð formaður 
suðurlandshafnanefndarinnar en hann var jafnframt helsti tengiliðurinn við fulltrúa 
Alþjóðabankans á undirbúningstímanum. 
 Jóhannes Nordal tilkynnti Alþjóðabankanum um þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar 
að taka boði bankans um samstarf jafnskjótt og hún lá fyrir. Var þegar farið að undirbúa 
komu annarrar sendinefndar bankans og Williams Guckians hafnargerðarsérfræðings 
FAO sem kom til landsins að nýju og var henni til ráðuneytis. Þegar sendimenn bankans 
komu til Íslands í júní 1973 höfðu orðið jákvæð umskipti í framvindu eldgossins á 
Heimaey sem fór þá mjög rénandi. Vestmannaeyjahöfn hafði bjargast og allt útlit var 
fyrir að Eyjamenn kæmust til síns heima áður en langt um liði og gætu endurreist 
atvinnuvegi sína þar. Mátti því líta svo á að ekki ríkti lengur neyðarástand vegna gossins. 
Enda þótt þessar breytingar hefðu orðið ákvað Alþjóðabankinn að halda sig við fyrirheit 
sín um að verða Íslendingum til hjálpar. 

Þegar hér var komið beindist öll athygli sendimanna Alþjóðabankans að 
hafnarframkvæmdum á suðurströndinni. Fyrir því voru einkum þær ástæður að 
fulltrúum bankans höfðu verið látnar í té ítarlegar upplýsingar um fiskveiða- og 
hafnamál sem þeir gátu notað sem grundvöll ákvarðana sinna og réttlætingu fyrir 
ráðstöfunum bankans. Ennfremur var hafnargerð talin koma að bestum notum, hvort 
sem litið væri á málið út frá atvinnu- eða öryggissjónarmiðum. 

Sendimenn Alþjóðabankans unnu náið með starfsliði Hafnamálastofnunar og í 
því samstarfi varð til um sumarið áætlun um hafnarbætur á suðurströndinni sem fól í sér 
endurbætur á höfnunum í Grindavík og á Höfn í Hornafirði auk gagngerrar 
uppbyggingar hafnarinnar í Þorlákshöfn og var sá þáttur langtum viðamestur. Gaf 
Alþjóðabankinn fyrirheit um að lána 7 milljónir Bandaríkjadala til 
hafnarframkvæmdanna.39 

Haustið 1973 hafði tekist samkomulag með íslenskum stjórnvöldum og 
Alþjóðabankanum um lánveitingu bankans og ráðstöfun lánsfjárins til fyrrnefndra 
hafnarframkvæmda. Samningaviðræður fóru fram í höfuðstöðvum Alþjóðabankans í 
Washington dagana 10.–14. september 1973 og var lánssamningur undirritaður þann 
26. október. Lánsupphæðin var alls 7 milljónir Bandaríkjadala, lánstíminn var 15 ár og 
voru fyrstu fjögur árin afborgunarlaus þannig að fyrstu greiðslu afborgana bar upp á 1. 
apríl 1978. Ársvextir voru 7,25%. Samkvæmt þeim áætlunum sem gerðar höfðu verið 
átti lánsupphæðin að nægja fyrir 60% almenns framkvæmdakostnaðar, 75% af 
áætluðum kostnaði vegna leiðarljósa og alls erlends kostnaðar vegna hönnunar og 
eftirlits.40 

                                                
38 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Minnisblað Brynjólfs 
Ingólfssonar ráðuneytisstjóra í samgönguráðuneyti 23. maí 1973. 
39 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Appraisal of Fishing Harbors 
Rehabilitation Project Iceland, 27. ágúst 1973, bls. ii; Annex 4, bls. 5. — Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 
1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Minnisblað Aðalsteins Júlíussonar, vita- og hafnamálastjóra, til 
samgönguráðuneytis 29. júní 1973. 
40 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Bréf Brynjólfs Ingólfssonar, 
ráðuneytisstjóra í samgönguráðuneyti, til fjármálaráðuneytis 31. okt. 1973. 
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Þegar að því kom að leita samþykkis Alþingis fyrir lántökunni kom nokkuð 
sérkennilegur hlykkur á feril málsins. Hannibal Valdimarsson samgönguráðherra hafði 
greint frá því vorið 1973 að hann hygðist láta af ráðherradómi, en hann stóð þá á 
sjötugu. Þessi litríki stjórnmálagarpur leitaði nú náðugri daga á búi sínu í Selárdal en 
Björn Jónsson, samherji hans í Samtökum frjálslyndra og vinstri manna og kunnur 
verkalýðsleiðtogi, tók við embætti samgönguráðherra um mitt sumar.41 Hinn nýbakaði 
samgönguráðherra ritaði Halldóri E. Sigurðssyni fjármálaráðherra bréf um haustið, þegar 
samkomulagið við Alþjóðabankann lá fyrir, og óskaði eftir því að hann leitaði eftir 
lántökuheimild hjá Alþingi. Af einhverjum ástæðum bar svo við að þetta verk tafðist svo 
mjög í meðförum ráðuneytisins að fresturinn til að ganga endanlega frá 
lánssamningnum við Alþjóðabankann var að renna út þegar uppvíst varð að 
lántökuheimildina skorti og ekki höfðu verið gerðar ráðstafanir til að afla hennar. Svo 
stóð á að um miðjan september hafði ríkisstjórnin gripið til þess ráðs að setja 
bráðabirgðalög sem veittu henni lántökuheimild vegna framkvæmda- og 
fjáröflunaráætlunar fyrir árið 1973.42 Þennan gjörning þurfti Alþingi vitaskuld að 
staðfesta, ætti hann að halda gildi sínu, og nú greip fjármálaráðuneytið til þess 
óvenjulega úrræðis að hnýta heimildargrein um lántöku hjá Alþjóðabankanum aftan við 
frumvarp til staðfestingar bráðabirgðalögunum.43 Þessari ráðstöfun var tekið heldur 
þunglega af fjárhagsnefnd þingsins, enda var hún ekki í samræmi við þau vinnubrögð 
sem þar voru tíðkuð, en hlaut þó brautargengi að lokum.44 Miklar umræður urðu um 
málið í þingsölum og var þess m.a. freistað að fá hluta lánsfjárins fluttan til 
hafnarframkvæmda í Vestmannaeyjum en þar sem lánssamningurinn skuldbatt 
stjórnvöld til að verja fénu að öllu leyti í samræmi við skilmála lánasamkomulagsins gat 
það ekki komið til álita. Mörg orð féllu um hafnargerðarmálefni í þingræðum 
haustdagana sem lánssamningurinn var til umræðu. Voru skoðanir á þeim skiptar, sem 
jafnan fyrr og síðar, og vitnar þvargið og orðaflóðið um það að samfélagið var sem 
óðast að komast í samt lag eftir áfallið vegna jarðeldanna í Vestmannaeyjum þegar leið 
að jólum árið 1973.45 

Hafnarframkvæmdirnar	  —	  undirbúningur	  og	  framvinda	  
Hvergi var meiri vitneskju að hafa á einum stað um íslensk hafnamál en hjá 
starfsmönnum Hafnamálastofnunar enda varð stofnunin helsti samstarfsaðili 
Alþjóðabankans við undirbúning og framkvæmd hafnarframkvæmdanna sem unnar 
voru fyrir lánsfé frá bankanum eftir eldgosið á Heimaey. Allt frá upphafi undirbúningsins 
beindist athyglin að Grindavík, Þorlákshöfn og Höfn í Hornafirði. Allir þessir staðir gátu 
gefið möguleika á mannvirkjagerð sem svaraði þeim kröfum sem gerðar voru að 
einhverju leyti en aðstæður þar voru ólíkar með ýmsu móti. 
 Höfn í Hornafirði var á ystu mörkum þess svæðis sem kom til greina vegna 
uppbyggingar fyrir Vestmannaeyjaflotann. Ljóst var að hafnaraðstaða þar myndi lítt 
nýtast vertíðarbátum Vestmannaeyinga en gæti komið að góðum notum fyrir veiðar og 
vinnslu á uppsjávarfiski. Mestu erfiðleikarnir við hafnargerð á Höfn og starfrækslu 
hafnarmannvirkja þar stöfuðu af hinni erfiðu og vandförnu innsiglingu þar, en þegar inn 
úr henni var komið var hins vegar yfrið nóg rými fyrir margvísleg hafnarmannvirki og 
ekki vantaði skjólið. Grindavíkurhöfn var mun nær fiskimiðum Eyjamanna en Höfn. 

                                                
41 „Hannibal Valdimarsson í viðtali við Morgunblaðið: „Hef fullan hug á að létta af mér störfum““, 
Morgunblaðið 1. maí 1973. — „Ráðherraskipti. Björn tók við af Hannibal“, Þjóðviljinn 17. júlí 1973. — „Úr 
stjórnarráði í Selárdal“, Vísir 4. okt. 1973. 
42 Stjórnartíðindi 1973, A-deild. Reykjavík 1973, bls. 274. 
43 Alþingistíðindi 1973–74, A. Reykjavík 1980, bls. 684. 
44 Stjórnartíðindi 1973, A-deild, bls. 282. 
45 Alþingistíðindi 1973–74, B. Reykjavík 1981, d. 933–953, 999–1000, 1076–1086, 1101–1103. 
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Innsiglingin þar var einnig erfið og þar var minna rými til uppbyggingar á mannvirkjum 
en á Höfn.46  
 Meginmarkmið áformaðra framkvæmda voru annars vegar að tryggja 
Vestmannaeyjabátum viðhlítandi aðstöðu og hins vegar að auka öryggi og viðbúnað ef 
atburðir á borð við eldgosið á Heimaey endurtækju sig. Fljótlega þótti verða ljóst að 
hafnargerð í Þorlákshöfn myndi svara þessum markmiðum best og naut það sjónarmið 
stuðnings Eyjasjómanna og einnig suðurlandshafnanefndarinnar þótt einn meðlima 
hennar, séra Ingimar Ingimarsson sóknarprestur í Vík í Mýrdal, legði jafnframt mikla 
áherslu á að ekki yrði litið framhjá þeim kostum sem kynnu að liggja í hafnargerð við 
Dyrhólaey.47 Árið 1973 var höfnin í Þorlákshöfn ætluð fyrir um 15 báta á stærðarbilinu 
15–50 brúttótonn, þótti of lítil og höfðu áskoranir um stækkun hennar dunið á 
hafnamálastjóra um nokkurt skeið.48 Uppbygging hafnarmannvirkja á staðnum hófst 
laust fyrir miðja 20. öld og hafði þokast áfram við mikla örðugleika. Árið 1962 hófst þar 
gerð hafnarmannvirkja sem verktakafyrirtækið Efrafall annaðist og stóðu þær til 1970. 
Þessar framkvæmdir stóðu á veikum fjárhagsgrunni og svo fór að ríkið yfirtók höfnina 
árið 1967, eftir að framkvæmdirnar hafði rekið í strand vegna fjárskorts, og starfrækti 
hana síðan sem landshöfn í ríkiseigu allt þar til landshafnir voru afhentar sveitarfélögum 
til eignar árið 1989.49 Þetta eignarhaldi skipti að því leyti máli fyrir þær framkvæmdir 
sem áformaðar voru að semja þurfti við sveitarfélögin sem áttu hafnirnar í Grindavík og 
á Höfn um fjárframlög þeirra til verkefnisins en í Þorlákshöfn átti ríkið eitt hlut að máli. 
Að ráði Alþjóðabankans, sem lagði mikla áherslu á að myndaður yrði 
samstarfsvettvangur allra aðila sem málið varðaði, setti samgönguráðuneytið saman 
nefnd síðsumars árið 1973 til að fylgjast með hafnarframkvæmdunum og var 
Hafnamálastofnun þá jafnframt formlega falin yfirstjórn þeirra,50 en Seðlabanka Íslands 
að annast samskipti við Alþjóðabankann vegna lánveitingarinnar.51 
 Eins og vikið var að hér að framan töldu FAO-mennirnir í fyrri sendinefnd 
Alþjóðabankans útilokað að Íslendingar gætu komið til leiðar þeim 
hafnarframkvæmdum sem þörf var talin fyrir vegna afleiðinga eldgossins á Heimaey einir 
og óstuddir. Þetta sjónarmið breyttist ekki verulega þótt í ljós kæmi að minni eyðilegging 
varð á mannvirkjum og atvinnutækjum en útlit var fyrir í fyrstu. Alþjóðabankinn gerði 
jafnan skýlausa kröfu um að þau verkefni, sem hann lánaði fé til, yrðu boðin út á 
almennum markaði, væri þess nokkur kostur. Bankinn leyfði þó frávik frá þessum 
starfsaðferðum við hafnarframkvæmdirnar á Íslandi að því leyti að Hafnamálastofnun var 
heimilað að takast á hendur framkvæmdirnar í Grindavík og á Höfn í Hornafirði. Hvað 

                                                
46 Guckian, W. J.: „The Search for a Suitable Site for a Replacement Township and Harbour Complex for 
Vestmannaeyjar“, bls. 589–590. — Aðalsteinn Júlíusson: „A Survey of Harbour Possibilities on the South 
Coast of Iceland“. Proceedings. The Second International Conference on Port and Ocean Engineering under 
Arctic Conditions, Reykjavík 1973, bls. 557–581. 
47 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Skýrsla til 
samgönguráðherra. Nefnd til að framkvæma athugun á staðsetningu nýrrar hafnar á suðurströnd landsins 
skv. þingsályktun frá 13. apríl 1973. Skilabréf nefndarinnar 28. júní 1973. Séra Ingimar skilaði séráliti en 
meiri hluti nefndarinnar náði samstöðu um tillögur sínar. 
48 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Aðalsteinn Júlíusson, vita- 
og hafnamálastjóri, til samgönguráðuneytis 9. okt. 1974. 
49 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 107–110, 421–427. 
50 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/397 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Samgönguráðuneyti til 
Hafnamálastofnunar 15. ágúst 1973. Meginverkefni nefndarinnar var „að fylgjast með framgangi mála, 
samhæfa aðgerðir einstakra aðila og miðla upplýsingum til umbjóðenda sinna.“ Þá var Hafnamálastofnun 
falið að „leggja alla meiriháttar samninga og ákvarðanir fyrir nefndina þannig að viðkomandi fulltrúar fái 
tækifæri til að tjá sig um þau málefni, er sérstaklega snerta umbjóðendur þeirra.“ Í nefndinni voru: 
Brynjólfur Ingólfsson, ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, Aðalsteinn Júlíusson vita- og hafnamálastjóri, 
Sigurgeir Jónsson aðstoðarseðlabankastjóri, Svavar Árnason, oddviti Grindavíkurhrepps, Benedikt 
Thorarensen, framkvæmdastjóri í Þorlákshöfn og Gunnar Markússon, formaður stjórnar Landshafnarinnar í 
Þorlákshöfn. 
51 S.S.Í. A–413.1. Fjármálaráðuneytið til Seðlabanka Íslands 20. júlí 1973. 
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Grindavík snerti var meginástæðan sú að Hafnamálastofnun hafði þegar byrjað 
framkvæmdir í Grindavík sumarið 1973 og var litið svo á að rétt væri að sami aðili héldi 
þeim áfram þar sem verkið væri of lítið til að líklegt væri að verktakafyrirtæki á 
alþjóðlegum markaði myndi sækjast eftir því en innlendir verktakar með næga reynslu 
og tækjabúnað ekki tiltækir. Einnig heimilaði bankinn frávik frá reglum sínum þegar 
samþykkt var að Grindavíkurframkvæmdirnar nytu lánsfjár hans, en það var annars regla 
bankans að lána ekki til framkvæmda sem þegar var byrjað á þegar samið var um 
lánsfé.52 Verkefnið á Höfn var talið of smátt fyrir útboð og staðurinn auk þess svo 
afskekktur að það myndi vart freista íslenskra verktaka. Skal þess minnst í því sambandi 
að enn hafði ekki verið lokið við vega- og brúargerð á söndum Suðurlands þegar þessar 
ákvarðanir voru teknar. 

Meðal þeirra skilyrða sem Alþjóðabankinn setti var að ráðgjafarfyrirtæki, sem 
bankinn samþykkti, annaðist undirbúning framkvæmda og útboð. Fulltrúar bankans og 
Hafnamálastofnunar útbjuggu í sameiningu skrá um nokkur fyrirtæki sem þóttu koma til 
greina og þann 13. ágúst 1973 tilkynnti Hafnamálastofnun bankanum að danska 
verkfræði- og ráðgjafarfyrirtækið J. Hostrup-Schultz & Sørensen hefði orðið fyrir valinu 
og jafnframt að danska straumfræðistöðin, Dansk Hydraulisk Institut, myndi annast 
líkantilraunir vegna hafnargerðar í Þorlákshöfn og Grindavík. Féllst bankinn á þessar 
ráðstafanir.53 Væntanlega réði það valinu að Hafnamálastofnun hafði áður haft samstaf 
við þessa aðila. Danska straumfræðistöðin hafði gert líkantilraunir vegna 
hafnarframkvæmda í Ytri-Njarðvík árið áður54 og danski verkfræðingurinn, Torben 
Sørensen, sem varð helsti fulltrúi ráðgjafarfyrirtækisins og veitti Dansk Hydraulisk Institut 
jafnframt forstöðu, hafði veitt ráð við rannsóknir Hafnamálastofnunar á möguleikum til 
hafnargerðar á suðurströndinni sem gerðar höfðu verið skömmu áður.55 
 Danska ráðgjafar- og verkfræðifyrirtækið gekk til samstarfs við þrjár íslenskar 
verkfræðistofur; Almennu verkfræðistofuna, Verkfræðiþjónustu dr. Gunnars 
Sigurðssonar og Verkfræðistofuna Fjarhitun. Líkantilraunir hófust í hjá Dansk Hydraulisk 
Institut í Kaupmannahöfn og var Gísli Viggósson, einn af verkfræðingum 
Hafnamálastofnunar, þátttakandi í þeim eins og fulltrúar Alþjóðabankans höfðu lagt til 
og danskir og íslenskir verkfræðingar unnu í sameiningu að hönnun mannvirkja og gerð 
útboðsgagna. Ýmsar undirbúningsrannsóknir fóru fram á vegum Hafnamálastofnunar, 
jarðfræðideildar Orkustofnunar, bandaríska félagsins Alpine Geophysical Associates og 
Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins.56 
 Auglýsing um forval verktaka við hafnargerð í Þorlákshöfn birtist þann 22. 
desember 197357 og skilaði hún þeim árangri að 19 verktakafyrirtæki gáfu sig fram. Eftir 
að ráðgjafarnir höfðu farið yfir forvalsgögn þótti sýnt að 9 þeirra fyrirtækja sem sent 
höfðu inn gögn stæðust ekki þær kröfur sem gerðar voru um starfslið, tækjabúnað og 
reynslu af sambærilegum framkvæmdum.58 Þau 10 verktakafyrirtæki, sem eftir stóðu, 
voru öll erlend utan eitt, Ístak hf., sem var í samstarfi við danska fyrirtækið E. Phil & Søn. 
Eitt íslenskt fyrirtæki, Þórisós hf., var meðal þeirra sem voru dæmd úr leik. Forráðamenn 
fyrirtækisins undu þessari niðurstöðu illa, báru sig upp við samgönguráðuneytið og vildu 
fá að vita hvort hún samræmdist vilja stjórnvalda á sviði samgöngu- og fjármála eða 

                                                
52 Þ.Í. Skjalasafn fjármálaráðuneytis 1991–B/291 A41. Davíð Ólafsson Seðlabankastjóri til fjármálaráðherra 
20. sept. 1973. 
53 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 1. Hafnargerð á Suðurlandi. Project Performance Audit 
Report. Iceland — Fishing Harbors Rehabilitation Project (Loan 941–IC) 10. mars 1978, bls. 12. 
54 Kristján Sveinsson: Saga Njarðvíkur. Reykjavík 1996, bls. 297. 
55 Aðalsteinn Júlíusson: „A Survey of Harbour Possibilities on the South Coast of Iceland“, bls. 568. 
56 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Aðalsteinn Júlíusson vita- og 
hafnamálastjóri til samgönguráðuneytis 9. okt. 1974. 
57 „Stækkun hafnar í Þorlákshöfn“ [auglýsing], Morgunblaðið 22. des. 1973. 
58 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. J. Hostrup-Schultz & 
Sørensen til samgönguráðuneytis 25. febr. 1974. 
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byggðist einvörðungu á skoðunum ráðgjafans og hafnamálastjóra. 
Samgönguráðuneytið svaraði með því að vekja athygli á skilmálum Alþjóðabankans og 
samnings við ráðgjafarfyrirtækið sem lagði á það þá skyldu að gera tillögur um forval 
verktaka og endanlegt val þeirra. Einnig benti ráðuneytið á að Alþjóðabankinn hefði 
fallist á tillögu ráðgjafans.59 Varð því niðurstöðu hans ekki þokað. 
 Útboðsgögn voru send til væntanlegra bjóðenda í apríl 1974 og var því þá 
fagnað í Alþýðublaðinu að íslenskt fyrirtæki væri meðal þeirra sem hefðu hlotið náð fyrir 
augum Alþjóðabankans.60 Þegar Torben Sørensen og samstarfsmenn hans voru komnir 
með útboðsgögn í hendur þann 12. júlí 1974 kom í ljós að þrjú tilboð höfðu borist. Hið 
lægsta var frá E. Phil & Søn A/S og Ístaki hf. í sameiningu en hin tvö voru frá Skånska 
Cementgjuteriet í Stokkhólmi og Hollandsce Beton Maatschappij í Hollandi. Tilboðin 
voru öll hærri en kostnaðaráætlun verkhönnuða og voru því felldir niður nokkrir 
verkþættir þannig að verk- og kostnaðaráætlun bæri saman.61 Þegar niðurstaða hafði 
náðst í þau mál var tilkynnt um að tilboði lægstbjóðanda yrði tekið62 og hófu 
verktakafyritækin tvö framkvæmdir í ágúst 1974. Alþjóðabankinn samþykkti 
samningsgerð við verktakana þann 7. október63 en formlega var gengið frá 
verksamningi þann 9. október með athöfn í ráðherrabústaðnum í Reykjavík.64 
 Bygging Þorlákshafnar á árunum 1974–1976 var stærsta framkvæmdaverkefnið 
á sviði hafnarmála sem unnið hafði verið að hérlendis síðan Reykjavíkurhöfn var gerð um 
sextíu árum fyrr. Verkið gekk að óskum í öllum aðalatriðum og var unnt að taka 
mannvirkin í notkun á tilsettum tíma haustið 1976, þegar ný Vestmannaeyjaferja, 
Herjólfur, vígði höfnina þann 7. nóvember 1976.65 

Mælt,	  vegið	  og	  metið	  
Þegar framkvæmdunum við hafnargerð fyrir lánsfé frá Alþjóðabankanum var lokið gerði 
endurskoðunardeild bankans úttekt á framvindu verkefnanna og lagði mat á það 
hvernig til hefði tekist. Var því verkefni lokið í mars árið 1987. 
 Heildarmatið var jákvætt. Verkefnin höfðu í öllum aðalatriðum verið leyst eins og 
til var ætlast og þau höfðu skilað þeim árangri sem vænst var eftir. Lánsfé 
Alþjóðabankans hafði því nýst eins og til stóð. 
 Úttektarmennirnir viku í upphafi að hlutverki Alþjóðabankans og frammistöðu 
hans. Þeir töldu að framvindan gæfi tilefni til að íhuga getu bankans til neyðarviðbragða 
við aðstæður eins og þær sem eldgosið á Heimaey hafði skapað. Bent var á að 10 
mánuðir hefðu liðið frá því að farið var fram á aðstoð sjóðsins uns lánssamningur var 
undirritaður og Þorlákshafnarframkvæmdir hófust 18 mánuðum síðar en 

                                                
59 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Bréf Páls Hannessonar, fyrir 
hönd Þórisóss hf., til samgönguráðherra 1. apríl 1974. Svarbréf samgönguráðuneytis til Þórisóss 16. apríl 
1974. Þar var m.a. vitnað til eftirfarandi ákvæða í lánaskilmálum Alþjóðabankans. „Prequalification should 
be based entirely upon the ability of the interested form to perform satisfactorily the particular work, taking 
into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with 
respect to personel, equipment and plant, and (iii) its financial position.“ 
 
60 „Alþjóðabankinn treystir á ÍSTAK“, Alþýðublaðið 18. maí 1974.  
61 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 428–429. — „Ístak og Phil og Sön með lægsta 
tilboð í Þorlákshöfn!“, Vísir 13. júlí 1974. 
62 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Letter of Intent frá 
Hafnamálastjóra til E. Phil & Søn A/S 15. ágúst 1974. 
63 Þ.Í. Skjalasafn samgönguráðuneytis 1995–B/398 2. Hafnargerð á Suðurlandi. Símskeyti Alþjóðabankans til 
Aðalsteins Júlíussonar hafnamálastjóra 7. okt. 1974. 
64 „Skriður á hafnarframkvæmdir í Þorlákshöfn. Verksamningar voru undirritaðir í gær“, Þjóðviljinn 10. okt. 
1974. — „Hafnarframkvæmdir í Þorlákshöfn: Samningar undirskrifaðir“, Tíminn 12. okt. 1974. — 
„Hafnargerð í Þorlákshöfn lýkur 1976: 710 millj. kr. verksamningur undirritaður í gær“, Morgunblaðið 10. 
okt. 1974. 
65 Kristján Sveinsson: Íslenskar hafnir og hafnargerð, bls. 427–430. — Bergsteinn Gizurarson: „Hafnargerð í 
Þorlákshöfn“, Tímarit Verkfræðingafélags Íslands 63. árg. 3.–4. hefti (1978), bls. 34–38. 



Kristján Sveinsson 

 15 

Grindavíkurframkvæmdir og hefðu þó verið heimiluð ýmis frávik frá venjulegum 
starfsaðferðum. Töldu úttektarmennirnir að málið sýndi að bankinn væri að ýmsu leyti 
vanbúinn til skjótra neyðarviðbragða. Það virðist raunar svo að Alþjóðabankinn hafi farið 
töluvert út fyrir venjulegt verksvið sitt með því að bjóða fram aðstoð vegna afleiðinga 
eldgoss í Heimaey en kringumstæðurnar voru vissulega óvenjulegar og líklegt er að það 
hafi skipt máli að sendimenn bankans voru staddir á landinu við upphaf hamfaranna og 
upplifðu ástandið í návígi. Það hefur talað til þeirra á skýrara máli en nokkur skýrsla eða 
ástandslýsing gat gert. 
 Þegar á heildina er litið fékk íslensk stjórnsýsla ágæta einkunn fyrir frammistöðu 
sína. Upplýsingar um almenna landshagi og fiskveiða- og hafnamálefni sérstaklega lágu 
ýmist fyrir eða var aflað á skömmum tíma og voru greiðlega látnar í té. Það var mikilvæg 
forsenda þess að Alþjóðabankinn gæti staðið að áformuðum verkefnum og látið lánsféð 
af hendi. 
 Þáttur Hafnamálastofnunar í undirbúningi framkvæmdanna var talinn hafa verið 
með ágætum. Stofnunin bjó yfir nauðsynlegum upplýsingum og áætlunum til að geta 
hafið bráðabirgðaráðstafanir með mjög skömmum fyrirvara og gerði þær eins og fært 
var með hafnarbótum í Grindavík sumarið 1973. Þá þóttu starfsmenn 
samgönguráðuneytis og Hafnamálastofnunar hafa staðið sig vel í samskiptum við 
Alþjóðabankann og greiðlega hafði gengið að skapa samstöðu með sveitarstjórnum í 
Grindavík og á Höfn í Hornafirði um framkvæmdir þar og fjárframlög hafnarsjóða 
þessara staða til þeirra. Einnig var talið að tæknimenn Hafnamálastofnunar hefðu átt 
ágætt samstarf við hina erlendu hönnuði og annað tæknilið sem að verkinu kom og 
álitu úttektarmenn að hönnunar- og rannsóknarverkefnin hefðu reynst tæknimönnum 
Hafnamálastofnunar lærdómsrík. Tæknilegur grundvöllur stofnunarinnar var talinn 
traustur en fábreyttur. 
 Umsögnin var ekki eins jákvæð þegar kom að því að leggja mat á 
hafnarframkvæmdaþáttinn í hlutdeild Hafnamálastofnunar að uppbyggingarstarfinu. 
Talið var að undirbúningi fyrir dýpkunarframkvæmdir í innsiglingunni í Grindavík hefði 
verið verulega áfátt og framkvæmd verksins því farið í handaskolum að ýmsu leyti. Betur 
hafði tekist til við framkvæmdir á Höfn í Hornafirði að mati úttektarmanna en þó hafði 
það verk gengið seinna en áætlað var. Ekki fóru fulltrúar Alþjóðabankans heldur leynt 
með það, hvorki í fyrstu skýrslunni sem gerð var né í úttektarskýrslunni, að 
tækjabúnaður Hafnamálastofnunar væri allsendis ófullnægjandi til að takast á við stór 
verkefni í hafnargerð. 
 Hlutur ráðgjafa og verktaka var metinn sérstaklega og hlutu báðir loflega 
umsögn í hvívetna. Áréttað var að ekkert íslenskt verktakafyrirtæki hefði getað sýnt fram 
á hina minnstu reynslu við hafnargerð af því tagi sem um var að ræða í Þorlákshöfn. 
Aldrei kom því annað til greina en að leita á alþjóðlegan útboðsmarkað og var ljóst frá 
upphafi að útilokað væri að íslensk fyrirtæki yrðu meðal þátttakenda einsömul. 
Samvinna E. Phil & Søn og Ístaks þótti hafa heppnast einkar vel og vera gott dæmi um 
samstarf íslenskra verktakafyrirtækja við erlenda aðila á sama vettvangi. Var þess getið 
að 90% eignarhald danska fyrirtækisins á því íslenska myndi ekki hafa spillt fyrir 
samstarfinu. Ennfremur var talið að hin nánu tengsl sem Torben Sørensen 
ráðgjafarverkfræðingur hafði við Dansk Hydraulisk Institut, sem hann hafði stofnað og 
stýrði um þessar mundir, hefðu reynst hagstæð verkefninu og var lokið lofsorði á 
líkantilraunirnar sem gerðar voru. 
 Þess er að geta að ekki ríkti eining á milli Bergsteins Gizurarsonar, verkfræðings 
á Hafnamálastofnun og tengiliðs við fulltrúa Alþjóðabankans, um matið á frammistöðu 
verktakafyrirtækjanna. Bergsteini þótti sem Hafnamálastofnun nyti ekki sannmælis að 
öllu leyti í áliti úttektarmanna og að þeir hylltust til að gera hlut verktakanna sem 
mestan og bestan. Var hann á því að þeir mættu þakka velgengni sína því að veðurfar 
hefði verið þeim einstaklega hagstætt þegar mest á reið framan af verktíma og einnig 
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hefðu þeir reynst afar lánsamir með fund og nýtingu grjótnámu í næsta námunda við 
byggingarstað. Úttektarmenn gátu vel fallist á að hvorttveggja, grjótnám og veður, 
hefðu reynst verktökum hagfelld en bentu á að það væri hinn vandaði og rækilegi 
undirbúningur þeirra og ófeilin tök á verktækni sem hefðu umfram allt skilað þeim 
árangri.66 
 Höfðu hafnarframkvæmdirnar í Þorlákshöfn á árunum 1974–1976 — hinar 
mestu í landinu um áratugaskeið — áhrif á framvindu íslenskra hafnamála og í hverju 
fólust þau ef svo var? 
 Vafalaust skilaði samstarfið við fulltrúa Alþjóðabankans, ráðgjafa, verkhönnuði 
og verktaka ýmiss konar mikilvægri þekkingu inn á svið íslenskra hafnamála, en þegar á 
heildina er litið virðist Þorlákshafnarverkefnið þó ekki hafa markað ýkja djúp spor. Nefna 
má að ein þeirra nýjunga sem þar var reynd, steinsteyptu margstrendingarnir — 
dólosarnir — sem notaði voru í brimvörn þar áttu ekki framtíð fyrir sér við 
hafnarframkvæmdir hér þar sem hentugri lausnir buðust við vinnslu og nýtingu 
náttúrugrjóts. 
 Þegar hugað er að mögulegum áhrifum hafnargerðarinnar í Þorlákshöfn á 
skipulag íslenskra hafnargerðarmála er þess að geta að ný hafnalög tóku gildi í ársbyrjun 
1974. Undirbúningur þeirra hafði staðið yfir um nokkurt skeið og mótaðist af ríkjandi 
aðstæðum á síðari hluta 7. áratugarins þegar brestur í síldveiðum og fiskverðslækkun 
höfðu valdið hafnasjóðum og samfélaginu í heild búsifjum. Við upphafi hins 8. bar mest 
á áformum um skuttogaravæðingu í anda byggðastefnu sem kölluðu fram þörf fyrir ný 
hafnarmannvirki víða um land. Þessar aðstæður birtust í hinum nýju lögum með þeim 
hætti að hlutdeild ríkisins í kostnaði vegna hafnarframkvæmda var aukin og jafnframt 
var þáttur Hafnamálastofnunar í ákvarðanatöku vegna hafnargerða og framkvæmdum 
við þær gerður meiri en áður var. Ennfremur var lögð sú skylda á stofnunina að hafa á 
sínum snærum sérhæft starfslið til hafnarframkvæmda og undirbúnings þeirra og 
tækjabúnað til slíkra verka. Varð það m.a. til þess að nýr dýpkunarprammi var keyptur 
árið 1977.  

Sú stefnumótun, sem í lögunum fólst, miðaði alls ekki að því að auka hlut 
verktaka við hafnarframkvæmdir, enda varð það ekki að marki meðan umrædd lög 
giltu. Hlutverk ríkisins við hafnarframkvæmdir var endurskilgreint um miðjan 9. áratug 
20. aldar þegar ákveðið var að hverfa frá þeirri skipan að hið opinbera annaðist 
framkvæmdir við hafnargerð og bjóða þær þess í stað út á almennum verktakamarkaði. 
Þá var áratugur liðinn frá Þorlákshafnarframkvæmdum og mun stefnubreytingin ekki 
hafa tengst þeim með neinum hætti. Þar réði mestu að dýpkunarpramminn Grettir sökk 
í sæ árið 1983 og með honum rekstrargrundvöllur framkvæmdahliðar 
Hafnamálastofnunar að verulegu leyti. Einnig nutu þau sjónarmið þá meira fylgis en 
áður að hagkvæmara væri að nýta þjónustu verktaka við framkvæmdir heldur en að 
binda þæri við ríkisrekstur og hin pólitíska stefnumörkun í málaflokknum varð í 
samræmi við það. 

Líklegt er að sú áhersla sem lögð var á líkantilraunir við undirbúning 
hafnarframkvæmdanna í Þorlákshöfn af hálfu fulltrúa Alþjóðabankans hafi átt 
talsverðan þátt í því að aðstöðu til slíkra tilrauna var komið upp hérlendis árið 1973. 
Slíkar undirbúningsrannsóknir höfðu verið gerðar í fáein skipti erlendis vegna 
hafnarframkvæmda hér á landi á undanförnum árum og þegar ljóst varð við 
undirbúning Þorlákshafnarverksins hversu mikilvægar erlendir sérfræðingar álitu þær 
vera var lagt fé í að setja upp aðstöðu til þeirra í Reykjavík.67 
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Þótt hafnargerðin í Þorlákshöfn á árunum 1974–1976 hafi ekki markað þáttaskil 
í framvindu íslenskra hafnargerðarmála kann að hafa gegnt öðru máli fyrir ráðgjafar- og 
verktakafyrirtækin. Hin lofsamlega umsögn sem frammistaða þeirra í Þorlákshöfn hlaut 
greiddi að líkindum leið þeirra til frekari starfa á alþjóðlegum vettvangi og íslensku 
verkfræðistofurnar sem áttu hlut að verkefninu öðluðust við það reynslu og orðspor. 

Danska ráðgjafar- og verkfræðifyrirtækið J. Hostrup-Schultx & Sørensen, sem 
stofnað var árið 1936, hafði lagt aukna áherslu á hafnargerðarverkefni í störfum sínum í 
um hálfan annan áratug áður en Þorlákshafnarverkið bar að og hafði unnið að fjölda 
slíkra verkefna í Danmörku og einnig á Grænlandi. Um það leyti sem hafnargerðina í 
Þorlákshöfn rak á fjörur þess sótti það á alþjóðlegan markað með starfsemi sína og var 
þetta verkefni meðal þeirra verka sem fyrirtækið flíkaði í sókn sinni þangað.68 
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