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Til hamingju með daginn sjómenn!
Sjómannadeginum verður fagnað með stæl 

í Hafnarfirði á sunnudaginn. Hefðbundin 
atriði eins og kappróður og sjómannamessa 
verða á dagskrá við smábátahöfina auk þess 

að boðið verður uppá skemmtidagskrá og 
fiskisúpu.  Sjá nánar á bls 12.
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Fríður hópur útskriftarnema:

Dúxinn aðeins 18 ára gamall
Um 70 nemendur útskrifuð

ust frá Flensborgarskólanum 
síðastliðinn laugardag. Þar af 

voru 62 stúdentar, 4 sem luku námi af 

starfsbraut og 4 af fjölmiðlabraut. Dúx 
skólans var Margrét Rósa Hálfdánar
dóttir sem útskrifaðist með meðal
einkunnina 9,34. Margrét er einungis 

18 ára gömul og lauk stúdentsprófi á 
þremur árum. Óvenju margir nem
endur luku stúdentsprófi á 3 árum 
eða 12 talsins

Athygli vakti að nemendur sem 
luku prófi af starfsbraut báru hvíta 
kolla en ekki græna eins og venjan er. 

Öldutúnsskóli:

Einn sótti 
um skóla
stjóra stöðu
Einungis einn umsækjandi var um 
stöðu skólastjóra Öldutúnsskóla 
sem var auglýst laus til umsóknar 
fyrr í mánuðinum
Umsækjandinn var Valdimar Víðis
son sem  nú er aðstoðarskólastjóri 
Öldutúnsskóla.´

Skólagarðar 
við Ásvelli?
Áformað er að starfrækja skóla
garða við Ásvelli í sumar.. 
Garðarnir eru hugsaðir fyrir börn 
6 ára og eldri og jafnvel líka fyrir 
íbúa hverfisins. 
Umsókn þessa efnis er í meðferð í 
bæjarkerfinu.

Álftanes:

Tillaga 
um 15 ný 
einbýlishús á 
Sveinkotsreit
Á fundi skipulagsnefndar Garða
bæjar í vikunni var lögð fram tillaga 
unnin af Guðna Pálssyni arkitekt að 
deiliskipulagi Vara  eða götunum 
Bjarnarstaðavör, Litlubæjarvör, 
Sviðholtsvör og Sveinskotsvör.
Í tillögunni er  gert er ráð fyrir 
15 nýjum einbýlishúsalóðum á 
Sveinskotsreit en tillagan nær 
einnig til eldri byggðar þar sem 
fyrir eru 33 einbýlishús. Samkvæmt 
tillögunni verða því 48 einbýlishús 
á svæðinu, öll á einni hæð. Jafn
framt er gert ráð fyrir því að bæj
arhús Sveinskots hverfi.

Garðabær:

Viðbygging  
við Hofstaða
skóla kynnt
Baldur Ó. Svavarsson, arkitekt,  
hefur kynnt drög að viðbyggingu 
4. áfanga Hofsstaðskóla fyrir bæj
aryfirvöldum.  Um er að ræða 
viðbyggingu norðan við aðal
bygginguna um 1.100 fm
 Í viðbyggingunni er gert ráð 
fyrir sérgreinastofum á 1. hæð og 
stjórnunarrými og starfsmannaað
stöðu á 2. hæð.   Breytingar verða 
gerðar á núverandi skólahúsnæði 
með tilkomu viðbyggingarinnar
þannig að sérgreinastofur í nú
verandi byggingu verða almennar 
kennslustofur og bóksafn skólans 
verður flutt í núverandi stjórnar
rými á 2. hæð. 
Þá eru uppi hugmyndir um sér
stakar tónmenntarstofur og fleiri 
minniháttar breytingar.

Stutt og laggottBjartir dagar hefjast í dag
Hin árlega lista og menn

ingarhátíð Hafnarfjarðar, 
Bjartir dagar hefst í dag. 

Mikið verður um dýrðir og dagskráin 
er fjölbreytt og fjöldi listasýninga af 
mismunandi tagi verða opnaðar

Hátíðin verður sett á Thorsplani 
kl 10 þegar allir nemendur 4. bekkja 
grunnskóla bæjarins syngja saman 
undir yfirskriftinni Söngurinn ómar. 
Brúðubíllinn skemmtir yngstu Hafn
firðingunum með sýningunni Hókus 
Pókus kl 10:30. Eftir hádegi opnar 
Byggðasafn Hafnarfjarðar á Strand
stígnum ljósmyndasýninguna Svip
myndir úr starfi Skipasmíðastöðvar
innar Drafnar og Byggingafélagsins 
Þórs. Í Gúttó verður opnuð myndlist
arsýningin Bær Gaflaranna þar sem 
Sigursveinn H Jóhannesson sýnir um 
40 myndir frá gamla bænum. Fríða 
skartgripahönnuður kynnir nýja skart
gripalínu að Strandgötu 43 og opnuð 
verður listasýning ungra listamanna að 
Staðarbergi 6. Dagskráin heldur áfram 
um kvöldið. Bæjarbúum er boðið að 
ganga um bæinn milli kl 18 og 22. 
Listamenn opna þá vinnustofur sínar 
víða í bænum og sýna handverk sitt. 
Ýmsar verslanir kynna vörur sínar og 
sums staðar verður afsláttur af völdum 
vörum. 

Leiksýning, tónleikar  
og þemasýning
Leikfélag Hafnarfjarðar mun frumsýna 
einþáttunginn Logskerann eftir sænska 
leikskáldið Magnus Dahlström kl 20 í 
Gaflaraleikhúsinu og sumarstarfsemi 
Álfagarðsins í Hellisgerði opnar á 
sama tíma með álfahugleiðslugöngu. 
Tónleikar verða fyrir utan verslunina 
Kailash á Strandgötunni og opið hús 
verður i Músík og Mótor á Dalshrauni 
þar sem spiluð verða tóndæmi þeirra 
tæplega 10 unglingahljómsveita sem 
æfa í húsnæðinu. Björg Magnúsdóttir 
rifjar upp minningar frá æskuárunum 
sem tengjast ýmsum stöðum í bænum í 
formi örsaga og verður þeim komið fyrir 
í opnu rými í Hafnarfirði. Leiðsögn um 
sýninguna hefst við Sundhöllina kl 20. 

Í Hafnarborg verður boðið upp á 
leiðsögn um sýningarnar Hellisgerði, 
blóma og skemmtigarður kl 20 og 
Art=Text=Art: Verk eftir samtímalista
menn kl 20:30. Á veitingastaðnum Gló 
verður lifandi tónlist. Í Byggðasafninu 
verða einnig stórviðburðir á dagskrá. 
Þemasýningin Þá hljómuðu kirkju
klukkurnar út yfir bæinn verður opnuð 
kl 20 af því tilefni að 100 ár eru liðin frá 
því fyrsta kirkjan var vígð í Hafnarfirði. 
Þjóðlagahópurinn Gljúfrabúar verður 
síðan með tónleika sem hefjast kl 20:30.

Fuglaskoðun, þjóðbún-
ingar og pottapopp
Laugardagurinn 1. júní er afmæl
isdagur Hafnarfjarðarbæjar. Boðið 
verður upp á fuglaskoðun í Höfða
skógi og við Hvaleyrarvatn kl 10 um 
morguninn. Á Byggðasafninu verður 
mikið um að vera því útskrift úr þjóð
búninga og handverksnámskeiðum 
hjá Annríki fer fram kl 13 og þjóðbún
ingakynning þar á eftir. Sagnaþulurnar 
Sigurbjörg Karlsdóttir og Ragnheiður 
Þóra Grímsdóttir bjóða upp á fjöl
skyldudagskrá með sögum úr ýmsum 
áttum milli kl 15 og 16. Mikið líf og fjör 
verður í Sundhöllinni kl 14 en þá hefj
ast tónleikarnir Pottapopp. Jafnréttis
hús stendur fyrir handverkssýningu 
með áherslu á fjölmenningu í Gúttó frá 
kl 14 – 18 og listasmiðja verður fyrir 
börn í húsakynnum Jafnréttishúss. 

Fjallahjólakeppni, saxó-
fónkvartett og dúettar
Boðið verður upp á göngu og spjall 
um Hellisgerði á vegum Hollvinafélags 
Hellisgerðis í samvinnu við Hafnar
borg og hjólað verður um bæinn í 
fylgd Hjólareiðafélagsins Bjarts. Keppt 
verður á fjallahjólum um miðbæinn og 
Íslenski saxófónkvartett verður með 
tónleika í Víðistaðakirkju. Þá verða 

tónleikar til heiðurs Huldu Runólfs
dóttur kennara kl 17 en þar munu 
Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir sópran
söngkona og Stefán Helgi Stefánsson 
tenór flytja vinsæl erlend og innlend 
einsöngslög og þekkta dúetta. 

Sunnudaginn 2. júní sem ber upp 
á Sjómannadaginn verður sýning á 
verkum nemenda við fjölgreinadeild 
Lækjarskóla í Menntasetrinu við 
Lækinn. Um kvöldið verður lista og 
markaðskvöld í Húsinu, Staðarbergi 6 
en þar mun ungt fólk kynna og selja 
afurðir sínar. Halldór Árni Sveinsson 
frumsýnir heimildarmyndina Bjartir 
dagar kl 20 en í myndinni er greint frá 
því sem Bjartir dagar hafa boðið bæj
arbúum upp á síðan þeir voru haldnir í 
fyrsta sinn fyrir 11 árum síðan. Yngstu 
listamenn bæjarins sem eru nemendur 
leikskólanna láta ekki sitt eftir liggja 
og víðsvegar um bæinn í stofnunum 
og fyrirtækjum má sjá listaverk þeirra.

LHÞ

Götum 
lokað
17. júní
Til stendur að loka ákveðnum 

götum í miðbæ Hafnarfjarðar 
á þjóðhátíðardaginn sem og 

þeirri leið sem skrúðgangan mun fara 
um á leið sinni í miðbæinn. Þær götur 
eru afreinar af Keflavíkurvegi, götur við 
Ásbraut og svo Strandgata.

Þá verða nokkrar götur í miðbænum 
lokaðar frá 13 til 19 í miðbænum en 
strætó mun ganga í miðbæinn og 
ókeypis verður að taka sér far með 
honum.

Dreifingu 
hætt í 
Vogum
Bæjarblaðinu Hafnarfjörður 

Garðabær er ekki lengur 
dreift í hús á Vogum á 

Vatnsleysuströnd. Ástæðan er sú 
að ekki er hægt að tryggja dreifingu 
blaðsins á föstudögum eins og verið 
hefur og er það mat útgefanda að of 
seint sé að bera blaðið út á mánu
dögum.

Við þökkum lesendum í Vogum 
samfylgdina síðustu 2 ár.

Glæsilegir útskriftarnemar sem eiga framtíðina fyrir sér.
Dúxinn margrét Rósa útskrifaðist 
með meðaleinkunnina 9,34.
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Í dag og næstu daga verður líf og fjör í miðbæ Hafnarfjarðar. Það helgast 
af því að lista og menningarhátíðin Bjartir dagar hefst í dag og hver 
viðburðurinn rekur annan fram á sunnudag og lýkur með sjómanna

dagshátíð. Í minningunni var ávallt margt um manninn á sjómannadaginn í 
Hafnarfirði. Þar mættu menn í sínu fínasta pússi og spásseruðu um miðbæinn 
og bryggjuna. Mest var að gerast við bryggjuna við Norðurgarð þar sem keppt 
var í kappróðri og koddaslag og margir tóku þátt og mikill hamagangur í 
öskjunni. Aldraðir sjómenn voru heiðraðir og ræðuhöld talsverð.  Síðan var 
ball í Skiphóli.

Í dag eru breyttir tímar. Sjómennskan skipar ekki lengur þann sess í bæjarlíf
inu eins og fyrr á árum og störfin sem vinnslunni fylgdu horfin. Á tímabili 
voru þrjú stór frystihús í bænum; Bæjarútgerðin, Sjóli og Íshúsið, auk þess 
var fjöldi smærri fiskvinnslufyrirtækja í bænum.

Unglingar áttu auðvelt með að fá vinnu í fiskinum og gátu unnið sér inn mjög 
góð sumarlaun sem var nauðsynlegt til uppihalds fyrir þá sem sátu á skólabekk. 

Í dag þykja menn heppnir ef vinna fæst hjá bæjarfélaginu, Hafnarfjörður hefur, 
ólíkt nágrannabyggðunum, ekki tekið þátt í verkefni Vinnumálastofnunar 
um sumarátaksstörf fyrir námsmenn. Því eru þeir ófáir námsmennirnir hér 
í bæ sem ekkert starf  hafa fengið í sumar. Vonandi verður gerð bragarbót 
á þessu og námsmönnum milli anna sköffuð verkefni hjá bænum því ekki 
skortir verkefnin. Ekki þarf að fjölyrða um ástæður þess að minni atvinna er 
í boði á hinum frjálsa markaði, þær þekkja allir.

„Þú þarft ekkert að mæta aftur“
Í viðtali við fyrrum sjómann í blaðinu í dag kemur margt merkilegt fram. 
Sumt það sem þar  er nefnt minnir á hversu breyttir tímarnir eru með tilliti 
til réttinda sjómanna og annars launafólks. Meðal annars lýsir viðmælandinn 
því hvernig farið var með þá sem þurftu frí milli róðra á sjónum til að sinna 
smáverkefnum eins og að ganga í hjónaband. „ Ekkert mál,“ sagði skipstjórinn, 
„en þú þarft ekkert að mæta aftur....“

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Nú er hún  
Snorrabúð stekkur

Leiðari

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um Hafnarfjörð og sögu hans. 
Svar á bls 14

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:

Hvað heitir vinabær Hafnarfjarðar í Svíþjóð?

Álfagarðurinn 
opnar í dag
Álfagarðurinn í Hellisgerði opnar 

fyrir sumarið með álfahugleiðslu í 
dag, föstudaginn 31. maí klukkan 20.00

Leiðsögn er í höndum Ragnhildar 
Jónsdóttur. Frítt er að taka þátt og 
öllum boðið að koma með. Hópur
inn hittist við Álfagarðinn (litla húsið 
í Hellisgerði). Nánari upplýsingar eru 
á alfagardurinn.is og í síma 6943153

Fjörugt á tónleikum Lúðra
sveitar tónlistarskólans
Vortónleikar Lúðrasveitar 

Tónlistarskóla Hafnar
fjarðar fóru fram síðast

liðinn sunnudag í Víðistaðakirkju. 
Kirkjan var troðfull af áheyrendum 
sem hlýddu á skemmtilega og fjöruga 
tónlist. Lagavalið var fjölbreytt, allt 
frá Hagavagninum og grískri tónlist 

til syrpu úr Mary Poppins og Harry 
Potter. 

Lúðrasveitina skipa nemendur 
tónlistarskólans og er þeim skipt í 
þrjár sveitir, A, B og C eftir aldri og 
færni. Stjórnandi lúðrasveitarinnar 
er Helga Björg Arnardóttir. 
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Bæjarbúum boðið frítt í leikhús
Leikfélag Hafnarfjarðar sýnir 

leikritið Logskerann eftir 
Magnús Dalström í gömlu Vél

smiðju Hafnarfjarðar (Gaflaraleikhús
inu við Víkingastræti) föstudaginn 31 
maí kl 20.00. 

Leikritið gerist í búningsherbergi í 
járnsmiðju þar sem Jonni og Úlli hafa 
báðir hafa tekið sér frí á miðjum degi. 
Ljóst verður í upphafi leikritsins að 
vinskapur þeirra er ekki eins og best 
verður á kosið og þeir rífast stanslaust. 
Jonni sakar Úlla um það að hafa gleymt 
að skrúfa fyrir gasið á logskeranum 
áður en hann fór, en Úlli neitar því og 
sakar Jonna um að hafa verið að nota 
logskerann seinastur manna. Spennan 
magnast jafnt og þétt eftir því sem á 
verkið líður og stóra spurningin er 
hvort að gasið leki eða ekki.

Leikstjóri er Gunnar Björn Guð
mundsson og leikendur eru Gísli 
Björn Heimissson og Halldór Magn
ússon

Í tilefni Bjartra Daga í Hafnarfirði 
sem hefjast 31 maí þá eru allir boðnir 

velkomnir án endurgjalds á frum
sýninguna 31 maí. Húsið opnar kl. 
19.00. Næstu sýningar verða síðan á 
sjómannadaginn 2 júní kl 20.00 og 

miðvikudaginn 6 júní kl 20.00. Miða
verð á þær er 1500 kr. Miðapantanir 
eru hjá Gaflaraleikhúsinu í síma 565 
5900 og midasala@gaflaraleikhusid.is 

Komd‘á kamarinn
73. vormót Hraunbúa haldið í Krísuvík

Helgina 7. – 9. júní næst
komandi verður 
73. vormót skáta

félagsins Hraunbúa haldið. 
Mótið verður í Krísuvík og 
búist er við að skátar komi 
víðsvegar að og slái upp 
tjaldborg að skátasið. Skemmti
leg dagskrá verður í boði meðan á móti 
stendur og varðeldur verður tendraður 
á laugardagskvöldinu. 

Yfirskrift mótsins að þessu sinni er 
„Komd‘ á kamarinn‘‘ og er þá vísað í 
vinsælt skátalag sem Hraunbúar hafa 
sungið í gegnum árin. Og fyrst minnst 

er á kamra, þá hafa rekkaskátar í 
Hraunbúum sem eru á aldr

inum 16 – 18 ára unnið að 
því upp á síðkastið að rífa 
niður gamla kamarinn á 

mótsvæðinu. Þess í stað eru 
þeir að byggja svið sem mun 

nýtast vel þegar skátar og aðrir 
velunnarar stíga á stokk og skemmta 
sér og öðrum. En þeir sem þurfa að 
hægja sér meðan á móti stendur geta 
andað rólega því aðrir kamrar verða 
á staðnum. Nánari upplýsingar um 
mótið má finna á vefslóðinni vormot.
hraunbuar.is. 

Brotist inn í Skátalund við Hvaleyrarvatn
-aðkoman var skelfileg að sögn lögreglu

Aðfaranótt 23. maí síðast
liðinn var brotist inn í skáta
skálann við Hvaleyrarvatn, 

Skátalund.  Að sögn Egils Jafetssonar, 
rannsóknarlögreglumanns var að
koman að skálanum hræðileg.  Búið 
var að skemma nánast allt sem hægt 
var að skemma, meðal annars ísskáp, 
örbylgjuofn, hitaketil, kaffikönnu, 
myndaramma og fleira.  Búið var að 
henda matvælum úr ísskápnum og 
frysti út um öll gólf og maka smjöri á 
húsmuni.  Fjórar rúður voru brotnar 
og læsing í hurð var skemmd.  

Talið að fleiri mál  
tengist innbrotinu
Rannsókn málsins er enn í fullum 

gangi.  Egill segir að þrjú önnur mál 
sem áttu sér stað þessa sömu nótt séu 
einnig í rannsókn.   Önnur eigna
spjöll voru unnin á útivistarsvæðinu 
við Hvaleyrarvatn þar sem skemmdir 
voru á borðum, bekkjum, skiltum og 
fleiru.   Kveikt var í rusli og öðru laus
legu við nýbyggingu á Völlunum og 
innbrot var framið í hesthús í bænum.  
Talið er að öll þessi mál tengist og eru 
þau rannsökuð sem slík.  

Skátalundur er í eigu St Georgsgild
isins í Hafnarfirði sem er samtök eldri 
skáta.  Skálinn var vígður þann 25. júní 
árið 1968.  Skátalundur er mörgum 
kær og eiga margir góðar minningar 
frá þessum fallega stað.  Í vetur hafa 
nemendur leikskólans Hlíðarenda 

notið góðs af skálanum því gildið 
gerði samning við Hafnarfjarðarbæ 
um leigu á honum í vetur.   LHÞ

Leikritið gerist í búningsherbergi í járnsmiðju.

Mynd: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu





TAKTU ÞÁTT Í UMRÆÐUNNI
KÍKTU Á FUND Í ÞÍNU HVERFI

BEINT SAMBAND 
VIÐ BÆJARSTJÓRA

Mánudaginn 3. júní kl. 19.30
Fundarstaður: Lækjarskóli

Þriðjudaginn 4. júní kl. 19.30
Fundarstaður: Hvaleyrarskóli

Miðvikudagurinn 5. júní kl. 19.30 
Fundarstaður: Áslandsskóli

Fimmtudagurinn 6. júní kl. 19.30 
Fundarstaður: Víðistaðaskóli

SETBERG - HRAUN - MIÐBÆR

SUÐURBÆR - HVALEYRARHOLT

ÁSLAND - VELLIR

VESTURBÆR - NORÐURBÆR

Bæjarbúar eru hvattir til að fjölmenna á fundina

Dagana 3.–6.júní heldur Guðrún Ágústa 
Guðmunds dóttir bæjarstjóri hverfafundi. 
Þar verður fjallað um eitt og annað sem 
er á döfinni í bænum. Fundargestir geta 
bæði komið með spurningar og tekið þátt í 
umræðum eftir að erindi bæjarstjóra lýkur.

Bæjarstjóri verður á ferðinni í viðkomandi 
hverfi á fundardegi og heimsækir m.a. 
stofnanir og fyrirtæki. 

31.  maí  2013

43ja ára gömul tónleikaupptaka frá fyrstu Listahátíð Reykjavíkur gefin út:

Tónleikarnir endurfluttir á listahátíð 
-stórkostleg upplifun segir Guðmundur Steingrímsson Hafnfirðingur og trommuleikari

Við spiluðum þarna saman  
ég, djasspíanistinn Bengt 
Hallberg og Jón Sigurðsson 

kontrabassaleikari“ segir Guðmundur 
Steingrímsson trommuleikari sem 
fæddur er og uppalinn í Hafnarfirði.  
„Við spiluðum djassópusa en síðan 
tók klassíski píanóleikarinn Kjell 
Bækkelund frá Noregi við og lék sí
gild verk. Með þessu móti leituðumst 
við við að draga fram andstæðu í tón
list með þessum þemum með okkar 
tilbrigðum“ segir Steingrímur. Upp
tökumenn Ríkisútvarpsins höfðu 
tekið tónleikana upp og fyrir ekki 
margt löngu kom sú upptaka í ljós. 
Eftir að sonur Jóns, Sigurður Rúnar 
Jónsson hafði yfirfarið upptökuna, 
hljóðjafnað hana og skýrt svo hún 
stæðist kröfur samtímans var hún 
færð yfir á disk, sem ber heitið „Til
brigði með og án stefja“. 

Á tónleikunum  23. júní 1970 
skiptust þeir félagar á að leika fyrir 
troðfullu húsi þar til þeir sameinuðu 
loks krafta sína í Forleik nr. 3 eftir 
George Gershwin. 

Í tilefni útgáfunnar mun Guð
mundur Steingrímsson, sem nú er 

á 83. aldursári,  endurtaka tónleik
ana í Norræna húsinu en hann fær 
til liðs við sig Kjartan Valdimarsson 
og Gunnar Hrafnsson, djassista og 
Birnu Ragnarsdóttur píanóleikara og 
tónlistarstjóra Hörpu, en hún hefur 
leikið inn á fjölda geisladiska auk þess 

sem hún hefur leikið með Sinfóníu
hljómsveit Íslands. 

Þessir merkilegu tónleikar verða 
haldnir í Norræna húsinu í dag föstu
daginn 31. maí en miðasala fer meðal 
annars fram á vefsíðunni midi.is.
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Foreldraverðlaun Hafnarfjarðar 2013
Kristín María í Fjölgreinadeild 

Lækjarskóla hlaut verðlaunin 
að þessu sinni

Foreldraverðlaun Hafnarfjarðar voru 
veitt í Hafnarborg þann 6. maí síðast
liðinn. Að þessu sinni hlaut Kristín 
María Indriðadóttir hjá Fjölgreinadeild 
Lækjarskóla verðlaunin. Kristín María 
hefur að mati dómnefndar farið nýjar 
leiðir til að nálgast unglinga sem eiga í 
erfiðleikum í skólakerfinu og stutt vel 
við bakið á þeim. Einnig hefur Kristín 
haldið uppi öflugu samstarfi við for
eldra og er einstaklega hugmyndarík 
og lausnamiðuð. Það er Foreldraráð 
Hafnarfjarðar sem veitir þessi verðlaun 
árlega við hátíðlega athöfn. 

Viðurkenningin  
oft vítamínsprauta
Jóhanna Sveinbjörg B. Traustadóttir er 
talsmaður Foreldraráðs Hafnarfjarðar. 
Að hennar sögn er tilgangurinn með 
foreldraverðlaununum að vekja athygli 
foreldra, skólafólks og bæjarbúa á þeim 
aðilum í skólaumhverfinu í Hafnarfirði 
sem hafa stuðlað að auknu foreldra
samstarfi, unnið að góðum og bættum 
tengslum skóla og heimilis í bænum, 

sinnt frumkvöðlastarfi og/eða lagt sitt 
af mörkum við óeigingjarnt starf í þágu 
barna, unglinga og foreldra í Hafnarfirði. 

„Viðurkenning fyrir gott starf er oft 
á tíðum vítamínsprauta fyrir viðkom
andi og við sem samfélag þurfum að 
veita þessu fólki athygli og meta það 
góða starf sem það leggur á sig,‘‘ segir 
Jóhanna.

Jóhanna segir að ávinningurinn með 
verðlaununum sé margþættur. Verð
launahafinn fær verðlaunagrip sem er 
áþreifanleg laun fyrir gott starf og um 
leið mikil hvatning til áframhaldandi 
verka. Foreldraráðið hefur fengið hafn
firska listamenn til liðs við sig undan
farin ár til að útbúa verðlaunin og kynnt 
um leið viðkomandi listamann þegar 
verðlaunaafhendingin fer fram. 

Hversdagshetjurnar  
í foreldrasamstarfinu
Foreldraviðurkenning Foreldraráðs 
Hafnarfjarðar er uppskeruhátíð ráðsins. 
Óskað er eftir tilnefningum ár hvert og 
beðið er um rökstuðning með þeim. Í 
foreldraráðinu sitja 17 einstaklingar sem 
kjósa um hver hlýtur viðurkenninguna. 
Tilnefningarnar koma frá foreldrum og 

samstarfsfólki þeirra sem eru tilnefndir.
 „Það er mikið tilhlökkunarefni 

þegar tilnefningar berast því það er 
mikil gróska í allskonar starfi er snýr að 
börnum og viljum við að störfum þessa 
fólks sé veitt eftirtekt og því hampað 
fyrir það. Þetta eru hversdagshetjurnar 
í foreldrasamstarfinu  bekkjartenglar, 
kennarar, stjórn foreldrafélaga, skólafólk 
eða almennir borgarar sem eru að leggja 
sitt af mörkum til að efla samfélag okkar 
í heild sinni.‘‘ 

Tíu tilnefningar bárust að þessu sinni 
og er Jóhanna ánægð með þann mikla 
fjölda. Hún segir að þeir sem voru 
tilnefndir í ár séu einmitt hversdags
hetjur sem séu að leggja sitt af mörkum 
á óeigingjarnan hátt með ýmsu móti. 
Meðal annars með því að mæta alltaf 
í foreldraröltið, finna nýjar leiðir til að 
ná til barna og unglinga og vekja upp 
námsáhuga þeirra á ný, opna heimili sitt 
fyrir öðrum, sinna bekkjartenglastarfi af 
alúð, mæta til vinnu með bros á vör, gefa 
öðrum af tíma sínum án endurgjalds 
og svo mætti lengi telja. „Þessu fólki 
þarf að hlúa að og láta finna að við sem 
samfélag, metum það sem þau gera,‘‘ 
segir Jóhanna að lokum. LHÞ

Verðlaunahafar foreldraverðlaunanna.  Mynd: Þórður Ingi
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Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur í 75. sinn á sunnudaginn: 

„Aðstæðurnar um borð væru  
ekki taldar boðlegar í dag‘‘
-segir Ragnar Jóhannesson skipstjóri sem byrjaði 1945, þá á 15. ári, á síldarvertíð líkt og svo margir ungir menn gerðu á þessum árum.

Ragnar Jóhannesson og Unnur 
Ragnarsdóttir„stendur á 
dyrabjöllunni í nýlegri blokk 

í Hafnarfirði. Erindið er að ræða við 
Ragnar Jóhannesson fyrrv. skipstjóra 
um sjómennsku fyrri ára og veru hans 
á sjónum. „Halló!„segir eldri en um 
leið töffaraleg rödd úr dyrasímanum. 
Við skiptumst á nokkrum orðum og 
hann hleypir mér inn. Þegar í íbúðina 
er komið tekur Ragnar í höndina á mér 
og býðst til að taka af mér. Þegar inn er 
komið hellir frúin, Unnur, uppá kaffi, 
við setjumst niður og byrjum að spjalla. 
Ég spyr af hverju sjórinn hafi orðið fyrir 
valinu á yngri árum.

„Ég er alinn upp í Hafnarfirði og 
við sjóinn og hann hafði aðdráttarafl 
allt frá því ég man eftir mér ‘‘ segir 
Ragnar. „Þetta voru svo allt öðruvísi 
tímar þá. Annað hvort var það að snúa 
sér að sjónum eða fara í Flensborg og 
ætli ég hafi ekki valið sjóinn þar sem 
mér fannst eitthvað meira spennandi 
við hann heldur en að halda áfram á 
skólabekk þó það hafi síðan átt eftir að 
breytast ‘‘. Hann segist í raun hafa verið 
smágutti þegar hann eignaðist fyrsta 
árabátinn. „Ég keypti lítinn árabát fyrir 
sumarhýruna í Þykkvabænum. Þannig 
byrjaði þetta nú allt saman.„

Ragnar sem fæddur er í október 
1930 er við góða heilsu. Hann segir 
sjómannsbakteríuna aldrei fara úr sér. 
Sjórinn sé alltaf nálægur, ef ekki í raun 
þá í huganum. 

Hann réð sig í fyrsta plássið á síldar
vertíð sumarið 1945 á Mb. Heimi frá 
Hafnarfirði en skipstjóri í þeirri ferð 
var Magnús Magnússon einnig úr 
Hafnarfirði. 

Tveir á útkikki  
eftir síldinni
 „Þetta var um 40 tonna trébátur með 
áhöfn sem taldi nálægt 18 menn. 
Leiðin lá frá Hafnarfirði, norður fyrir 
land til síldveiða og fyrsta viðkoma var 
Siglufjörður. Við fengum leiðindaveður 
mest af leiðinni sem endaði með því 
að það gekk brot yfir bátinn í mynni 
Siglufjarðar með þeim afleiðingum að 
lunningin (borðstokkurinn) brotnaði af 
sem og rúður í stýrishúsi. Þeir sem voru 
inni í stýrishúsinu skárust mismikið 
af glerinu og það endaði nú þannig að 
einn þurfti á spítala eftir brotið ‘‘ segir 
Ragnar sem segir að veiðin hafi verið 
fremur lítil þetta sumarið.

 „Á þessum tíma veiddist engin síld 
nema hún sæist á yfirborði sjávar og þá 
í torfum. Þá var fyrirkomulagið þannig 
að á stíminu í leit að síldinni voru tveir 
úr áhöfn á þaki stýrishússins á útkíkki. 
Svo ef torfa sást var látið vita og stefnan 
tekin á torfuna„segir Ragnar.

Hann segir að veiðarfærið sem notað 
var, hafi verið svokölluð snurpunót sem 
skipt var á tvo nótabáta sem hafðir voru 
í eftirdragi eða á síðu skipsins á veiði
svæðinu. Þegar kastað var þá var róið 
hringinn um torfuna og síðan snurpað 

þ.e.nótin dregin saman með hand
vindum í hvorum bát fyrir sig, nótin 
var á þeim tíma ca. 20 til 30 faðma djúp. 
Hún mátti vart vera dýpri þar sem hún 
var dregin á höndum inn í hvorn bát
inn. Þarna urðu menn að vinna hratt 
og þurfti margar hendur til verksins.

Aðspurður um skoðun foreldra sinna 
á að fara svo ungur til sjós segist hann 
ekki muna eftir að það hafi verið sér
stakt áhyggjuefni. „Pabbi var lærður 
bakarameistari og starfaði m.a. í Al
þýðubrauðgerðinni í Hafnarfirði en mig 
langaði ekki til að feta í hans fótspor. 
Ég man samt ekki eftir að hann hafi 
agiterað sérstaklega fyrir því að ég lærði 
þá iðn og á þessum árum var talið sjálf
sagt að vinna ef vinna fengist. Mamma 
var heimavinnandi og það hefur sjálf
sagt bara létt á heimilishaldinu að vinna 
án þess að ég hafi verið að spá sérstak
lega í það þá„segir Ragnar. 

Farið að slá í matinn í 
lengri túrunum
Af lýsingum Ragnars má dæma að að
staða sjómanna um borð hafi ekki verið 
merkileg. „Nei nei, hún var afleit og 
yrði örugglega ekki bjóðandi nokkrum 
manni í dag. Það var þröngt um mann
inn, 18 menn á 40 tonna bát, einn til 
tveir um hvert kojustæði, hreinlætis
aðstaða lítil sem engin, hvorki kamar 
hvað þá klósett. Menn fóru í bað þegar 
komið var í höfn en það tíðkaðist að 
það væru sturtur í síldarbræðslunum„
segir hann og bætir við að menn hafi 
ekki þekkt neitt annað og betra og því 
hafi þetta verið látið duga. Aðspurður 
um lengd túra segir Ragnar að ytri 
aðstæður hafi ráðið því. Veðrið hafði 
heilmikið að segja og síðan hvernig 
fiskaðist

„Það var venjulega farið í land um 
leið og eitthvað fiskaðist því markmiðið 

var að ná sem stærstum hluta síldarafl
ans í söltun. Það gaf afskaplega lítið af 
sér ef aflinn fór allur í bræðslu en síldin 
var aðeins veidd yfir sumartímann á 
þessum árum.„bætir hann við.

Á togurum voru túrarnir lengri 
að vetrum þegar kalt var heldur en á 
sumrin. Lengstu túrarnir voru þó aldrei 
lengri en þrjár vikur„segir hann og það 
kemur yfir andlit hans órætt bros. 

„Jú það var stundum sem maturinn 
um borð var orðinn þannig að það 
var orðið æskilegt að sigla í land„segir 
hann og hlær. „Þó verður að halda því 
til haga að það var alltaf nógur matur, 
það var ekki málið. Það voru mat
arkistur á bátadekkinu, svokölluðu 
efra dekki, þar var komið fyrir kjöt
skrokkum, mjólk, brauði og osti og 
slíku. Í þessar kistur var síðan losað 
úr íspokum til að þetta héldist nú ferskt 
sem lengst, en ísinn bráðnaði eins og 

við var að búast og það kom fyrir að 
kokkurinn yrði að skafa það sem var 
hvað mest orðið grænt af matnum svo 
hægt væri að elda þetta„segir Ragnar 
og greinilegt að þarna hafi honum á 
stundum þótt nóg um. 

En hvernig var vinnutíma 
háttað á þessum tíma? 
„Það var svolítið misjafnt. Þegar ég 
byrja á sjó þá hillir undir lok þess 
tímabils þegar menn voru með kola
kyntar gufuvélar um borð. En árið 
1946 fékk ég skipsrúm á togaranum 
Faxa sem gerður var út frá Hafnarf
irði. Þar byrjaði ég sem hjálparkokkur 
en síðan háseti. Sigurjón Einarsson 
var skipstjóri á því skipi og var mikill 
aflamaður og um leið góður sjómaður. 
Þannig man ég aldrei eftir óhappi þ.e. 
slysi á fólki um borð. Vökulögin voru 
komin á þeim tíma og því meginreglan 
12 tímar á dekki og 6 í koju„eins og 
hann orðar það.

 „Annars fór þetta allt úr skorðum 
þegar mikið fiskaðist þá unnu menn 
hluta af frívaktinni eða eftir þörfum. 
Nú síðan þegar komið var í land voru 
veiðarfæri og annað sem þurfti að lag
færa sett í land og unnu þá þeir sem 
ekki sigldu við það verk.„segir Ragnar. 
Hann segir vinnutíma kyndaranna hafa 
verið í fastari skorðum. 

„Eldsneytið var kol og tveir kyndarar 
sáu um eldana þ.e. að gufuketillinn 
héldi þrýstingi og félli ekki. Þeir skiptu 
þessu með sér, vaktir þeirra voru sex 
tímar niður á fírplássinu/við eldstæðið 
og síðan sex í koju og þeir voru ekki, 
svo ég þekkti til, á dekki„

Lítið atvinnuöryggi og 
stoppað í sólarhring
Hann segir að þótt vinnan hafi á 
köflum verið býsna kalsaleg. Hún 
fór öll fram ofan þilja en ekki undir 
þiljum eins og nú er og því gat orðið 
ansi blautt og kalt á stundum. Engu að 
síður hafi verið mikil eftirsókn eftir 
því að komast í pláss .Hann segir at
vinnuöryggi hafa verið lítið á þessum 
árum og því eins gott að standa sig. 
Menn töldust oft bara heppnir að fá 
pláss. Og menn urðu að vera fljótir að 
tileinka sér hlutina. 

„Ég man eftir því þegar ég kom fyrst 
um borð var kunnáttan takmörkuð og 
manni ekkert sagt til og ekkert kennt. 
Þannig að maður lærði með því að 
fylgjast með hinum og gera eins og 
vera fljótur að læra. Þá var ennfremur 
oft mikið álag á skipstjórunum, því ef 
lítið fiskaðist þá voru þeir oft látnir 
taka pokann sinn og þurftu ekki að 
mæta meira. Útgerðarmennirnir 
höfðu þetta í hendi sér, því það var 
mjög mikilvægt að fiska vel, því ella 
var jafnvel hætta á því að útgerðin 
hefði ekkert veð til að fá lánafyrir
greiðslu í bönkunum og þar með 
væri ekki til fyrir eldsneiti í næsta túr. 
Þannig að það varð bara að fiskast„.

Ragnar er við hestaheilsu og verður sjaldan misdægurt. Mynd: Úr einkasafni.

Á sjó með barnabörnunum fyrir nokkrum árum.  Mynd: Úr einkasafni.
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Hann segir frá atviki í þessu sam
hengi sem sýnir hve mikilvægt var 
að fiskaðist. „Það var þannig að einn 
togarinn var að koma í land með full
fermi. Útgerðarmennirnir komu ávallt 
niður á bryggju þegar skipin komu 
og var svo í þessu tilviki. Hann ræðir 
við skipstjórann og spyr „Hvernig 
gekk?„og skipstjórinn svarar: „Ég er 
með fulla lest að lúgu„. Skipstjórinn 
bjóst við klappi á öxlina en í stað þess 
sagði útgerðarmaðurinn: „Skipið fyrir 
aftan þig var með fulla lest og fisk á 
dekki„. Þannig það var engum hlíft„.

Hann segir að hlutaskiptakerfið hafi 
verið komið og meginreglan að háseti 
hefði einn hlut í laun og skipstjórinn 
tvo. „Hins vegar var allur gangur á því 
að menn fengju greitt á réttum tíma og 
oft var þetta greitt í slumpum en oftast 
kom þetta nú fyrir rest„segir Ragnar 
og bætir við að í þá daga var ekkert 
til sem hét trygging, ef illa fiskaðist. 

Honum er minnistætt þegar minnst 
er á atvinnuöryggi þegar menn þurftu 
að fá frí. „Það kom auðvitað fyrir að 
menn þyrftu frí og ég man sérstaklega 
eftir einum sem var að fara gifta sig og 
þurfti frí. Oft var stoppið í landi ekki 
nema sólarhringur og svo var farið 
aftur út á sjó. Nema þessi þurfti frí 
til að vera við brúðkaupið sitt. Hann 
ræddi þetta við skipstjórann sem 
sagði að það væri alveg sjálfsagt og 
fríið fékk hann. En svo fylgdi á eftir: 
„en þú þarft ekkert að mæta aftur, við 
þurfum menn sem mega vera að því að 
vinna„þannig að þetta var nú heldur 
snubbótt stundum„. 

Skolar útbyrðis og fer síð-
an í nám
„Menn voru nú lítið að spá í öryggis
útbúnaðinn í þá daga„segir hann að
spurður. Ég held að það hafi ekki einu 
sinni verið björgunarhringur um borð. 
Og í því samhengi man ég eftir því eitt 
sinn þegar við vorum að hífa toghler
ana í gálga, að þá kemur ágjöf og allt 
fyllist af sjó. Ég náði ekki haldi í neitt og 
mér skolaði útbyrðis. Ég heyrði að það 
var kallað: „Maður í sjóinn!„Það sem 
líklega bjargaði því að ég er hér enn að 
ég náði að sparka af mér stígvélunum 
til að þau myndu ekki draga mig niður 
og síðan náðu skipfélagar mínir í haka 
sem þeir náðu að rétta til mín og ég 
náði gripi á honum. Svo toguðu þeir 
mig aftur um borð.„

Þegar Ragnar er 22ja ára ákveður 
hann að fara í Stýrimannaskólann í 
Reykjavík og lauk þaðan fiskimanna
prófi hinu meira eins það var kallað. 
„Það þýðir að ég fékk réttindi til sem 
stýrimaður og skipstjóri á fiskiskipi 
af hvaða stærð sem var. Þetta var 
skemmtilegur tími. Mér fannst bein
línis gaman í skólanum og afla mér 
nútímaþekkingar eins og hún gerð
ist best þá. Kennarnir voru margir 
eftirminnilegir og margir urðu vinir 
manns„. 

Hans skipstjórnarhlutverk var á 
Muggi frá Vestmannaeyjum sem var 
í eigu útgerðar Helga Benediktssonar, 
en útgerðin kallaðist HBen. „Þetta var 
mikil áskorun fyrir mig að taka við 
skipstjórnarhlutverki eins og við var að 
búast fyrir ungan mann og mér gekk 
alveg ágætlega í hlutverkinu ef marka 
má viðbrögð útgerðamannsins Helga 
Ben. eins og hann var oftast kallaður. 
Fleiri báta var ég með síðar, einkum á 
togveiðum og þá mest humarveiðum„

Nýsköpunartogararnir 
voru alvarleg mistök
„Eftirá að hyggja þá voru gerð alvar
leg mistök þegar þessir svokölluðu 
nýsköpunartogarar voru keyptir til 
landsins eftir stríðið. Að mínu mati 
voru keyptir alltof margir. Lunginn af 
stríðsgróðanum fór í kaup á þessum 
skipum sem voru um margt úrelt. Þetta 
voru síðutogarar þrátt fyrir að skutt
ogar hafi verið farnir að ryðja sér til 
rúms. Það myndi engum detta í hug að 
kaupa síðutogara eftir að hafa kynnst 
skuttogara.„

„Í annan stað var þessu skipum 
dreift um landið, tvö skip fyrir flest 
bæjarfélög án tillits til þess hvort menn 
með þekkingu væru til á staðnum til að 
fara um borð þessa í togara nú eða ein
faldlega hvort það væri einfaldlega til 
nægur mannskapur á þessum stöðum. 
Þá varð til þetta sem mann kalla að vera 
„sjanghæjaður„um borð, ýmist fullir 
eða edrú. Það gerðist oft að menn sem 
höfðu verið vel við skál vöknuðu um 
borð úti á rúmsjó, um borð í togara. Í 
þriðja lagi var stór hluti þessara togara 
áfram með gufuvél. Reyndar ekki 
kolakynta. Menn notuðu dieselolíu 
til að kynda undir kötlunum, en þá 
voru komnar alvöru vélar á markað. 
Þannig að seinheppnin elti okkur þarna 
nokkuð og það versta var að í þessi hálf 
úreltu skip fóru alltof drjúgur gjaldeyrir 
þjóðarinnar eins og ég nefndi áðan.„

Bannað að nota  
sturturnar
 „Þessi skip voru hins vegar stærri en 
þekkst hafði, ef ég man rétt um 500 
tonn og fiskuðu mikið til í ís og þá var 
útiveran allt að 3 vikum eftir árstíðum, 
margir fiskuðu hins vegar í salt yfir 
sumartímann og var þá útiveran jafnvel 
2 mánuðir„. Ragnar segir að það hafi 
verið svolítið kaldhæðnislegt að með 
þessum skipum fleygði hreinlætisað
stöðu fram, meira að segja sturtur, en 
það gat verið falsvon um að komast 
í bað. 

„Jú þessi nýju skip voru öll búin nýj
ustu hreinlætistækjum fyrir skipsmenn 
þ.e. sturtur, handlaugar og slíkt en sá 
böggull fylgdi skammrifi að ekki mátti 
nota ferskvatnið í lengri túrum. Vatnið 
varð að duga túrinn og enginn vissi fyr
irfram hve langur túrinn gat orðið. Svo 
oft fór lítið fyrir baðferðum áhafna„

En hverjar voru mestu framfarirnar 
um borð meðan Ragnar stundaði sjó? 
„Það voru vindurnar þ.e.a.s. spilin. 
Þegar tekið var troll á síðutogurunum 
þá hífði spilið trollið frá botni að gálga 
á síðu skipsins, eftir það var trollið 
dregið á höndum með til þess gerðum 
krókum eins og S í laginu þar til pok
inn á trollinu var orðinn fullur af fiski 
en þá var pokinn hífður um borð. Nú 
er allt dregið inn með spili og vélum 
og nánast engin mannshönd kemur 
nálægt. Síðan tekur þreksalurinn við 
sem nú er í öllum togurum„segir hann 
og brosir. 

 Ragnar hætti 35 ára sem sjómaður 
að atvinnu –búinn að fá nóg þá  en 
hvernig sér Ragnar þessa starfsgrein 
í dag?  

Skammarlega lítil virðing 
fyrir hráefninu 
„Það hefur mjög margt jákvætt gerst, 
miklu jákvæðara en margan grunar. 
Hér áður snérist þetta allt út á tonna
fjölda og skammarlega lítil virðing 

borin fyrir hráefninu einkum á vetr
arvertíðum. Það var engin stýring á 
þessu svo heitið gat. Við getum sagt 
að fisknum hafi verið skipt í þrjá 
flokka. Það sem var í lagi – það fór 
í frystihúsin. Það sem var svona á 
mörkunum fór í salt og það sem lá 
undir skemmdum var hengt á hjalla og 
unnið i skreið. En oft var þetta svo að 
fiskurinn hélst ekki í roðinu og féll því 
á jörðina, aðeins hryggurinn og roðið 
var eftir á hjöllunum. Þettað var ekki 
algengt en dæmin voru alltof mörg. 
Þetta þekkist ekki lengur og það er 
gott.„

Hann nefnir hér til sögunnar 
lensportið eins og það var kallað, lúgu 
á síðu skipsins. „Hún var oft opnuð til 
að losna við fisk sem ekki var talinn 
verðmætur. Á þeim tíma er ég stundaði 
togarasjómennsku varð fiskurinn að 
heita þorskur,ýsa eða flatfiskur. Oft 
fór annað fór niður um lensportið„.

„Í annan stað held ég að fáir átti sig á 
því að hér áður þurfti þjóðin hreinlega 
að halda þessari atvinnugrein á floti og 
að því leyti var kvótakerfið eða samb
ærileg stýring hreinlega nauðsynleg.„

Ragnar er ekki hrifing af því hvernig 
kvótakerfið þróaðist. „Kvótakerfið 
eða hugunin á bak við það er veru
lega löskuð eftir að framsalið hófst. 
Afleiðingin varð ofsagróði í skjóli 
hagræðingar til fárra og eftir standa 
landsbyggðapláss í sárum. Það er búið 
að binda rembihnút á þetta kerfi og 

engin einföld lausn er að komast út 
úr því. Mín sýn og reynsla er sú að til 
að skapa einhverja sátt milli þjóðar og 
kvótahafa, þarf að gera handfæraveiðar 
frjálsar. Það er byrjunin. Auðvitað er 
mér kunnugt að drjúgur afli kemur 
þannig á land og svo verður að vera, 
ekki síst í ljósi þeirrar óvissu sem 
fylgir stofnastærðarmælingum. Fólkið 
verður að fá þennan aðgang. Annað er 
óeðlilegt ef menn ætla að tala um að 
þessi auðlind sé í eigu þjóðarinnar – að 
hún sé eigandi þessarar auðlindar„. 

Þegar Ragnar er spurður að því í 
lokin hvað hann hefði tekið sér fyrir 
hendur ef hann hefði ekki farið á sjó
inn svarar hann: „Það veit ég ekki. 

Líklega hefði ég ekki farið í bakarann 
hjá karli föður mínum í Alþýðubrauð
gerðinni. En svona þegar ég horfi til 
baka er ég bara sáttur. Sáttur við verk 
mín á sjó„segir hann.

Að svo mæltu tæmir Ragnar kaffið í 
krúsinni, lítur yfir sjóinn og segir: „Það 
er einhvern veginn alltaf viss sjarmi 
yfir þessu og ég hef aldrei slitið mig al
veg frá sjómennskunni. Hef verið með 
smærri báta af og til í seinni tíð – mér 
og fjölskyldu minni til skemmtunar„. 

Að því búnu þakkar blaðamaður 
fyrir spjallið. Út í goluna fer Ragnar 
upp í stífbónaðan Land Rover og fær 
sér hring um bryggjuna.

Viðtal: Þórir Snær Sigurðarson

Einn af bátum Ragnars eftir að hann hætti atvinnusjómennsku. Mynd: Úr einkasafni.

“Svona var þetta unnið. Búið að umkringja torfuna og verið að snurpa. 
Báturinn lagstur að nótinni og hér eru menn byrjaðir að háfa” segir Ragnar
 Mynd: Byggðasafn Hafnarfjarðar.

Bátur á línuveiðum, Bessi Gíslason, skipstjóri, síðar útgerðarmaður og fiskverkandi í Hafnarfirði er lengst til vinstri. 
Mynd: Byggðasafn Hafnarfjarðar
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Margrét Rósa Hálfdánardóttir útskrif
aðist á laugardaginn frá Flensborgar
skólanum. Meðaleinkunn hennar var 
9,34. Hún er aðeins 18 ára gömul og á 
fimm systur og einn bróður. Margrét er 
í yfirheyrslu að þessu sinni.
Fullt nafn:
Margrét Rósa Hálfdanardóttir
Aldur:
18 ára (þangað til 2.júní)
Foreldrar:
Hálfdan Þórir Markússon og Sóley Ind
riðadóttir
Systkini:
Ég á 6 systkini. Það er ekki jafnvægis
hlutfall á milli kynjanna þar sem við 

erum 6 stelpurnar á móti einum strák. 
Ég er miðjubarnið.
(Hanna Sesselja(’85), Bára Fanney(’88), 
Árný Þóra(’92), Sylvía Rún(’98), Róbert 
Ingi(’00), Dagbjört Gyða(’04))
Hvert liggja ættir þínar?
Hafnarfjörður, Suðurlandið(Flóinn og 
Stokkseyri), Ólafsvík og Siglufjörður.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Ég var alltaf að breyta til. Mig langaði 
meðal annars að vera var bóndi, leikari, 
rithöfundur, dansari, módel, dýralæknir 
og atvinnumaður í körfubolta.
Nafn maka:
Er einhleyp.

Stærsti sigurinn?
Stúdentinn, enn sem komið er.
Í hvað hverfi býrðu?
Norðurbænum
Hefurðu búið erlendis?
Nei, ekki enn.
Hver er þinn helsti kostur?
Metnaðarfull
En galli?
Ég er með frekar slakt tímaskyn og ofan 
á það þá finnst mér ekki gaman að drífa 
mig. Ekki góð blanda.
Ætlar þú í Háskóla í haust og hvern þá?
Nei. Ætla að vinna mér inn pening til 
að geta farið í háskólanám í útlöndum.
Hver eru framtíðarplönin?
Klára háskólanám og spila körfubolta.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Þórsmörk.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Er enn að leita.
Ertu hjátrúarfull?
Nei.
Uppáhaldsmatur?
Jólamaturinn. Chateaubriand eða 
nautalundir með kryddsmjöri og góðu 
meðlæti.
Uppáhaldsdrykkur?
Vatn
Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Sá listi heldur áfram að stækka og 
breytast með hverju árinu en ég get sagt 
ykkur að The Black Eyed Peas er búin að 
verma þann lista lengst af öllum.
Uppáhaldsbókin?
“Inch and Miles:
The Journey to Success” eftir Coach 
John Wooden
Uppáhalds leikari ?
Jim Carrey
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Tek það út á elsku mömmu. Annars tel 
ég það best að vera bara ein á meðan 
vonda skapið líður hjá. Og hlusta á góða 
tónlist.
Lífsmottó?
Hér er ég með tvær góðar setningar sem 
eru ágætis áminning:
“Laziness may appear attractive, but 
work gives satisfaction.” Og “Always 
turn a negative situation into a positive 
situation”

Margrét Rósa Hálfdánardóttir, dúx úr Flensborgarskóla:

,,Ég er með frekar slakt tímaskyn”

Yamaha utanborðsmótorar eru þekktir fyrir áreiðanleika, endingu og 
þægindi og því koma vinsældir þeirra engum á óvart. 
Arctic Trucks er umboðsaðili Yamaha á Íslandi og getur útvegað ýmsar 
stærðir og gerðir Yamaha utanborðsmótora, auk þess að bjóða 
viðgerða- og varahlutaþjónustu.

Kletthálsi 3
110 Reykjavík
Sími 540 4900
www.yamaha.is

Farðu lengra!
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með foreldrum sínum Hálfdani og Sóleyju.

margrét á stóran systkinahóp en hér eru þau  öll 7 samankomin.



Hvert námskeið stendur í 2 vikur. Hægt verður að velja um nám-
skeið kl. 9:00 - 11:45 eða 12:30 - 15:15  Farið verður yfir alla helstu 
þætti golfleiksins. Einnig verður farið yfir helstu reglur og golfsiði.

Í upphafi hvers dags skiptum við nemendum í þrjá hópa og hver 
hópur er saman allan daginn. Umsjónarmenn námskeiðsins 
taka á móti hópunum þannig að allir fara á þrjá staði yfir daginn 
og kynnast einnig öllum leiðbeinendunum námskeiðsins. 

Þátttakendum verður skipt í smærri hópa og hefur hver hópur sína 
kennara.  Hámarks fjöldi á hvert námskeið eru 32 krakkar, en þó 
aldrei fleiri en 10 krakkar saman í hóp.

Námskeiðinu lýkur svo með golfmóti og glæsilegri grillveislu.
Krakkarnir fá viðurkenningarskjöl að námskeiði loknu. 
Námskeiðin fara fram á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði.

Krakkarnir eru beðnir um að koma klædd eftir veðri og með auka-
fatnað viðbúin öllu veðri. Einnig er æskilegt að krakkarnir hafi með 
sér hollt nesti og drykk. Öllum er heimilt að taka þátt hvort sem 
viðkomandi er félagi í golfklúbbi eða ekki. Verð er 18.000 kr.

Skráning hefst 1. júní á slóðinni: https://keilir.felog.is/
Ef fólk lendir í vandræðum að skrá þá eru leiðbeiningar á heimasíðu Keilis.

Golfnámskeið Keilis fyrir 
krakka á aldrinum 6-12 

Námskeiðin sem í boði eru 
Námskeið  1 10. - 21. júní frá kl 09:00 - 11:45 Námskeiðsdagar 10. - 13. og 18. - 21. júní.                                 
Námskeið  2 10. - 21. júní frá kl 12:30 - 15:15 Námskeiðsdagar 10. - 13. og 18. - 21. júní.
Námskeið  3 24. júní - 4. júlí frá kl 09:00 - 11:45 Námskeiðsdagar 24. - 27. júní og 1. - 4. júlí
Námskeið  4 24. júní - 4. júlí frá kl 12:30 - 15:15 Námskeiðsdagar 24. - 27. júní og 1. - 4. júlí

Framhaldsnámskeið í viku dagana 15. júlí - 19. júlí . Verð á það námskeið er 12.000 kr.

Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí

Óskum sjómönnum til 
hamingju með daginn

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins
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HVALUR HF.

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17 – Sími 555-4060

SÆSTEINN EHF.



Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí

Óskum sjómönnum til 
hamingju með daginn

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

 

31.  maí  201312

Útgáfuhóf í 
Eymundsson
Fjölmenni mætti á kynningu á 

nýjustu matreiðslubók Rósu 
Guðbjartsdóttur í vikunni sem 

leið. Bókin ber nafnið Partíréttir og er, 
eins og nafnið gefur til kynna, full af 
uppskriftum sem henta við slík tæki
færi. Bókafélagið gefur bókina út og í 
tilefni dagsins var boðið uppá smakk 
á ýmsum ljúffengum smáréttum sem 
gestir þáðu með þökkum. 

Hjónin Rósa Guðbjartsdóttir og Jónas Sigurgeirsson ásamt Jónasi Bjartmari syni sínum. Myndir: HÞ

Rósa ásamt Erlu Ragnarsdóttur, sögukennara í Flensborg, og dóttur hennar 
millu Ósk.

Sjómannadagurinn  
er á sunnudaginn
Sjómannadagurinn er haldinn 

hátíðlegur næstkomandi 
sunnudag.  Dagskráin hefst kl 

8 þegar fánar verða dregnir að húni.  
Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur við 
Hrafnistu kl 10 og blómsveigur verður 
lagður að minnisvarða um horfna sjó
menn við Víðistaðakirkju kl 10:30.  

Sjómannamessa verður í Hafnar

fjarðarkirkju kl 11 og eftir hádegi hefst 
hátíðardagskrá við smábátahöfnina.  
Hátíðin verður sett kl 13 og sjómenn 
heiðraðir.  Boðið er í  skemmtisigl
ingu og öllum gefst kostur á að smakka 
girnilega fiskisúpu.  Skemmtidagskrá 
verður á sviði fyrir alla fjölskylduna 
og hinn vinsæli kappróður fer fram.  
Björgunarsveit Hafnarfjarðar svið

setur björgunaraðgerðir og sýna 
búnað sinn.  Auk þess verður sveitin 
með kassaklifur, koddaslag, klifurvegg 
og fleira. 

Siglingaklúbburinn Þytur verður 
með opið hús og báta á sjónum og 
fræðandi sýning verður á fiskum við 
Íslandsstrendur í boði áhafnarinnar 
á Þór.   LHÞ
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2013 

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

Gakktu í bæinn / Pottapopp – tónleikar í Sundhöllinni / Fjallahjólamót í miðbænum / Sjómannadagurinn
Listsýningar,  listasmiðjur, handverkssýningar, tónleikar, leiksýningar og margt fleira.

Ókeypis verður á alla viðburði á Björtum dögum

31. maí til 2. júní

Við erum á

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Hringdu og við 
gerum tilboð, þér að 
kostnaðarlausu.

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Við hjá Bor ehf. erum sérfræðingar 
í steypusögun og kjarnaborun

Nánari upplýsingar: 
Guðjón Þór, S: 895 9490

borehf@simnet.is



Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242

Allan sólarhringinn

Komum heim til 
aðstandenda ef óskað er

sFlat

VaVV

aSverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

KAFFIHLAÐBORÐ Á 
SJÓMANNADAGINN 

2. JÚNÍ

14 31.  maí  2013

Þorbjörg Eyjólfsdóttir Norðurbraut 1 er skráð fyrir myndinni sem hér birtist. 
myndin tekin í júlí 1941.

NÝ MYND Bæj ar blað ið Hafn ar fjörð ur og 
Byggða safn Hafn ar fjarð ar  birta 
mynd ir í  hverju tölu blaði úr  safni 

Byggða safns ins. Til gang ur inn er að  leita 
lið sinn is íbúa bæj ar ins við að nafn greina 
fólk ið á mynd un um. Átak stend ur yf ir 

hjá Byggða safn inu við að skrá mynd ir í 
eigu safns ins en Ljós mynda safn Byggða
safns Hafn ar fjarð ar varð veit ir í kring um 
140 þús und film ur, mynd ir og gler plöt ur. 
Ef þú þekk ir fólk ið á mynd un um, vin
sam leg ast  hafðu sam band við Byggða

safn ið með því að  senda tölvu póst á 
net fang ið:
ro sak ar en@hafn arfj ord uris,  senda 
bréfa póst til safns ins á heim il is fang ið 
Strand götu 4, eða  hringdu í síma 585
5780.

Hann heitir Uppsalir eða Uppsala.
Hvað veistu um bæinn þinn? Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Systkinadæturnar  
Þorgerður Þorvarðardóttir  
og Hrefna Marteinsdóttir
Þorgerður f. í Hafnarfirði 5.11.1925 

d. 3.7.1981, stundaði nám í 
Húsmæðraskólanum á Ísafirði, giftist 
1953 Höskuldi Ólafssyni fv. bankastjóra 
Verslunarbankans.

Foreldrar Þorgerðar voru Þorvarður 
Þorvarðsson verkstjóri frá Jófríðarstöðum 
(18931963) og Geirþrúður Þórðardóttir 
frá Sveinseyri í Dýrafirði (18931967), 
þau bjuggu lengst af á Hringbraut 51 sem 
var áður Jófríðarstaðavegur  2.

Hrefna f. 11.6.1925 d. 27.júní 1979, 
giftist Joseph Sobol, þau bjuggu lengst 
af í Washington.

Foreldrar Hrefnu voru Marteinn 
Þorbjörnsson frá Nesi í Selvogi  (1886
1962) og Hallbjörg Þorvarðardóttir  
(18881962)frá Jófríðarstöðum og einn 
af 40 stofnendum Verkamannafélagsins 
Hlífar. Þau bjuggu lengst af á Suðurgötu 
40 hér í bæ. 

Afkomendur Sigurðar Flygering  
og Ástu Þórdísar Tómasdóttur

Börnin á myndinni eru:  Anna Þór
unn Flygenring f. 11. nóvember 

1930 d.  20. apríl 2002, húsmóðir í 
Reykjavík og Garðabæ ;  Sigríður Fly
genring f. 27. mars 1926, húsmóðir og 
starfaði einnig lengst af hjá Landsíma 
Íslands;  Einar August Flygenring f.  1. 
september 1929 d. 23. desember 2000, 
sveitarstjóri á Dalvík, Hveragerði og 
Stykkishólmi, fjármálafulltrúi hjá Raf
magnsveitum ríkisins á Blönduósi. 

Þau eru börn Sigurðar Flygenring 
byggingatæknifræðings f. 28. júlí 1898 
í Hafnarfirði d. 2.október 1977 og  Ástu 
Þórdísar Tómasdóttur f. 23. september 
1900 d. 25. maí 1972.  Sigurður er einn 
af ellefu börnum Augustar Theodors 
Flygenring  Þórðarsonar útgerðar
manns í Hafnarfirði (f. 17. apríl 1865 
d. 13. september 1932) og Þórunnar 
Stefánsdóttur Flygenring (f. 28. maí 
1866 d. 22. apríl 1943).  Sigurður ólst 
upp í Flygenringshúsi í Hafnarfirði.

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð



www.ishusid.is -  S: 566 6000
Verslunin er á Smiðjuvegi 4a, Grænni götu í Kópavogi 

20%
afsláttur

Gríptu til fyrirbyggjandi aðgerða 

Er loftið í lagi?
Að meðaltali dveljum við 80% sólarhringsins innandyra. Rétt inniloft
og stjórnun loftgæða getur því haft gríðarleg áhrif á heilsufar okkar. 

íshúsið

Viftur
Eitt mesta úrval landsins 

af viftum af öllum 
stærðum og gerðum.

Þurrktæki
Rakastig er einn 

mikilvægasti þáttur 
innilofts. Of hátt rakastig 
eykur líkur á myglusvepp.

Loftkæling
Úrval af tækjum til að 

tryggja rétt og heilbrigt  
hitastig innandyra.

Lofthreinsitæki
Nýjasta tækni sem eyðir 

yfir 99,9% agna úr loftinu, 
svo sem myglugró, 

myglusveppum og ryki.

Eru loftgæðin rétt í kringum þig?

20%
afsláttur

þýskt PVCu smíðaefni
útihurðir með 5 punkta læsingu
28mm K-gler
barnalæsing og næturöndun

Veldu viðhaldsfrítt
íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

sími 510 9700

www.pgv.is - pgv@pgv.is
Seljabót 7 Grindavík - Fiskislóð 45 Reykjavík

gluggar - hurðir - sólstofur - svalalokanir - rennihurðir



LOFTVERKFÆRI.IS

Við erum umboðsaðilar Autel
bilanagreiningarbúnaðar fyrir bíla

Þú átt heima
 hjá okkur!.is

Helluhraun 14 - Hafnarfjörður (við Bónus) - Sími 565-9595  -  www.vaxtarvorur.is
Opið 10:00 til 18:30 virka daga - 12:00 til 16:00 á laugardögum

Framleiðandi Techway borvélanna er leiðandi á markaði og framleiðir fyrir hin ýmsu
vörumerki, meðal annars Wurth og Facom.

Við bjóðum nú hágæða Techway borvélar fyrir iðnaðarmenn á kynningarverði.

14,4 V Borvél með 2 x 4 Ah Li-ion rafhlöðum:  Tilboðsverð 42.961.- kr.  án vsk

18V Borvél með 2 x 4 Ah Li-ion rafhlöðum:  Tilboðsverð 47.509.- kr.  án vsk

18V Höggborvél með 2 x 4 Ah Li-ion rafhlöðum:  Tilboðsverð 48.175.- kr.  án vsk

Rafhlöðuborvélar fyrir iðnaðarmenn

DS708
Bilanagreiningartölva

Öflug og einföld í notkun
með stórum snertiskjá

og WiFi tengingu

Eitt mesta úrval landsins af fæðubótarefnum

Hefur þú gert verðsamanburð nýlega?

Kíktu í heimsókn eða skoðaðu netverslun okkar!


