
 

 

Í Lækjarskóla lærði ég 
lexíuna. 
 
Á öldum áður var á Íslandi talsvert ólæsi.  Allt breyttist þetta með lögunum um 
skyldunám barna.  Engum krakka er lengur hlíft við að fara í skóla og læra grunnatriðin 
og í dag er vart til sú manneskja sem ekki kann að lesa, reikna og skrifa. Grunnskólalögin 
voru mikil framför þótt þau byggju til súran svip á andliti sumra barna sem mörg hver 
skildu ekki tilganginn.  Fullorðinsárin breyta huga barnsins. 

 

 
" Sá sem hylur yfirsjónir sínar,  

verður ekki lángefinn,  

en sá sem játar þær og lætur af þeim,  

mun miskunn hljóta. "  

                                        (Orðskv. 28: 13.) 

 
Málæðinu fylgja yfirsjónir,  

en sá breytir hyggilega,  

sem hefur taum á tungu sinni. "  

(Orðskv. 10: 19) 
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Lækjarskóli í Hafnarfirði.  Þekkt mynd úr bæjarlífinu.   

Um hver jól í áratugi hefur hún birst bæjarbúum svona og  
kunna þeir henni áreiðanlega vel enn í dag þó að 
skólastarf sé ekki lengur með sama hætti og var. 

Lækjarskóli, hét áður Barnaskóli Hafnarfjarðar, og þar áður Barnaskóli Garðahrepps.  Þessi 
skóli hefur í raun og veru verið til frá árinu 1877 er hugsunin komst á lokastig og kennsla 
hófst.   

" Þá gáfu prófastshjónin á Görðum, Þórarinn Böðvarsson og Þórunn Jónsdóttir, stórfé til 
minningar um son sinn, Böðvar, til að koma á fót alþýðuskóla.  Þetta var heimajörðin Hvaleyri 
með öllum húsum og jarðarnytjum ásamt skólahúsinu Flensborg með ofnum, borðum og 
bekkjum og öllu naglföstu; útihús úr timbri og tún girt. Í fyrstu skólanefndinni sátu ásamt 
Þórarni prófasti, sem var formaður, Christian Ziemsen verslunarstjóri í Hafnarfirði og Grímur 
Thomsen. "  (Tekið af vefnum http://www.laekjarskoli.is)  

Manneskja sem fædd er árið 1953 hóf skyldunám sitt haustið 1960.  Á þessum tíma þá hófst 
skólaskylda barna hjá sjö ára krökkum hvernig sem þessu er háttað í dag.  Ári á undan var 
foreldrum sex ára barna gefin kostur á að senda þau í tímakennslu sem svo hét sem þeir, 
muni höfundur rétt, þurftu sjálfir að standa straum að kostnaðarlega.  Vel má vera að 
bæjarsjóður hafi tekið þátt í auknum aukaútgjöldum foreldra vegna tímakennslunnar en 
nokkuð öruggt að þeir hafi þá þurft að sækja um aðstoð til bæjaryfirvalda sem á eftir mátu 
þörfina.  Sjálfur fór höfundur ekki í neina tímakennslu né önnur systkini sín, sé minnið ekki að 
blekkja hann.  Sem sagt, allur gangur var á þessu hjá hafnfirskum fjölskyldum.  Samt var 
tímakennslan í Lækjarskóla sæmilega sótt og við lýði árum saman og líklega einnig í 
Öldutúnsskóla eftir að hann hóf starfsemi.  Margir vita að framkvæmdir við þann skóla 
hófust 1959 og að byrjað var að kenna í honum 20 október 1961, í þá tveim kennslustofum.  
(Svo er að sjá að nafnið Barnaskóli Hafnarfjarðar hafi haldist við skólann við lækinn uns 
Öldutúnsskóli var vígður 1961 og að þá hafi nafninu verið breytt í Lækjarskóli.  Athyglisvert.) 

Orðið " tímakennsla " er gamalt í málinu og hefur lengi þekkst þó höfundur sjálfur tengi hana 
við árið á undan sjálfu skyldunáminu og einvörðungu við sex ára aldurinn.  Á þessum árum 



var tengingin við orðið " tímakennsla " þessi, svona almennt séð og menn hafnfirskir vissu 
hvað átt væri við með orðinu " tímakennsla "og hvaða hópi fólks orðið tilheyrði. 

Til er auglýsing frá 1928 þar sem námsmaður auglýsir eftir tímakennslu hæfra kennara undir 
prófin.  Við sjáum að hugtakið " tímakennsla " á ekki bara við um sex ára börn, eins og var í 
minni bók, heldur gildir það líka fyrir eldri nemendur og kannski algegnt málfar í gamla daga.  
Skoðum þessa auglýsingu: 

" Maður sem les undir gagnfræðipróf, utanskóla, óskar eftir 1-2 mönnum með sér í 
tímakennslu hjá ágætum, þekktum kennurum " - Auglýsingin endar á upplýsingum um hvar 
mann þennan sé að finna og heimilisfang og hvar í húsinu hann búi á efri eða neðri hæð.  
Sími árið 1928 var ekki algengur og fráleitt hvers manns eign.  Við sjáum að orðið " 
tímakennsla " er þekkt í málinu og víðfeðmra en kannski síðar varð og heyrist reyndar ekki 
lengur. 

Sumir leikfélagar höfundar fóru í tímakennslu sex ára gamlir og hefur hún örugglega verið 
þeim hjálpleg hvort sem þeir kæmu fluglæsir,reiknandi og skrifandi inn í 7 ára bekk, eins og 
hann var kallaður í þann tíð, eða ekki.  Tímakennslu börnin hljóta samt að hafa haft nokkuð 
forskot á hin sem komu bláeyg ári síðar í sinn skóla með allt tómt " uppi " og bara skólatöskur 
sínar úttroðnar umbeðnu og nauðsynlegu kennsluefni til að kennarinn fengi byggt grunninn. 

 
Lækjarskóli Hafnarfjarðar.  Eitthvað segir höfundi að myndin sýni annað heldur en skólastarf og krakka í frímínútum og að fólkið sé talsvert 

eldra en börn í skyldunámi og líklega um einhverskonar uppákomu að ræða.  Sjá má að skólalóðin er malarklædd.  Í Lækjarskóla fengu flest 

hafnfirsk börn lært lexíuna sína á grunnskólaaldri af þeirri ástæðu helstri að vera eini barnaskólinn í bænum.  1961 kom Öldutúnskóli til 

sögunnar.  Hann víst létti talsvert á mínum gamla góða Lækjarskóla sem maður skrópaði svo oft í og telst ekki til neinnar eftirbreytni en var 

samt iðkað. 



Þó ekki muni höfundur mikið, og ekki neitt reyndar, eftir skólasetningunni að þá fór hún samt 
fram í Lækjarskóla í lok september eða byrjun október og krökkunum raðað niður í bekki sem 
voru aðgreindir með bókstöfunum á,b,c,og d bekki.  Þó bókstafirnir séu sakleysislegir voru 
þeir samt á vissan hátt ákveðinn goggunarröð sem aðgreindu afburðarnemendur, hvar svo 
sem það nú er, frá hinum sem lakari þóttu.  " A bekkur " var svona toppsætið í árganginum 
og aðrir með "lægra gáfnastig " látnir vera undir hinum bókstöfunum.  Og svo kom 
tossabekkurinn með ægilegt " Déið " yfir sér?  Og hver vildi vera í honum?  Samt var " Dé 
bekkurinn " í Lækjarskóla jafn fjölmennur hinum og " D´bekkingar " léku sér eins og önnur 
börn í frímínútunum og með jafnvel " A bekkingum. "  Aðskilnaðurinn náði ekki til 
frímínútnanna. 

Já, ágæta fólk.  Til var tossabekkur sem svo sem engin velti mikið fyrir sér.  Minnist þess 
alltént ekki að hann hafi verið neitt sérlega ofarlega í umræðunni í frímínútum og að þar hafi 
allir verið svo gott sem jafnir.  Sjálfur lenti höfundur í " C-bekk" ásamt hópnum sem þangað 
fór og voru sumir sem hófu nám sama dag og hann samferða honum alla skólaskylduna og 
aðskildust ekki fyrr heldur en við fjórtán ára aldur með prófunum sem fram fóru í 
Flensborgarskóla sem um leið lokaði dyrum skyldunámsins og hægt með réttu og að snúa sér 
að öðrum verkefnum án neins samviskubits og var viss léttir.   

Sumir jafnaldra minna völdu framhaldsnám og bættu við tveim árum og luku 
gagnfræðingnum sem á þessum tíma gaf mönnum meiri réttindi í aðra hönd en síðar varð.  
Örugglega hafa einhverjir í hópnum haldið námi áfram og orðið sprenglærðir menn, þó 
höfundur viti minnst um það mál né heldur hvar fólkið er í dag.  Fæst af því alltént. 

Aldrei datt hann niður í tossabekkinn og né heldur færðist upp á við af líklega metnaðarleysi 
einu saman en ekki hæfileikaleysi.  Hvernig þetta var með bekkina í Flensborg, á þá við a-b-c 
bekki og svo framvegis, mann ég ekki lengur.  Kannski gildu þar önnur viðmið. 

 
Þjóðviljinn 19 maí 1960.  Togarinn Maí GK 346 siglir fánum prýddur inn til Hafnarfjarðar í fyrsta sinn.  Skipið er smíðað í Bremerhaven í 

Þýskalandi.  Þessi glæsilegi togari þjónaði hafnfirðingum til ársins 1977 er hann var seldur til Noregs.  Skipstjóri er Benedikt Ögmundsson 
sem jafnframt var fyrst skipstjóri Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar og stýrði fyrsta togar félagsins sem bar sama nafn.  Gamli tré lóðsbáturinn 

tiltækur að grípa inn í færi eitthvað úrskeiðis eins og alltaf getur gerst. 

Eins og áður kom fram mann ég lítið og ekkert eftir skólasetningunni en mann að 
kennslustofan var lítið herbergi á þriðju hæð skólans, efstu, og í endanum gegnt söngsalnum 



uppi og að kennarinn héti örugglega Helga Friðfinnsdóttir.  Helga þessi kenndi mér alltént 
nokkra vetur í Lækjarskóla.  Hvort um sömu manneskju er að ræða og um tíma var skólastjóri 
Hvaleyrarskóla er höfundur ekki viss um en heldur að svo sé.   

Móðir mín blessunin sá um að ræsa sitt fólk í skólann á morgnanna og gerðist það með þeim 
hætti að hún stakk höfðinu inn fyrir dyrnar og sagði " Skyldan kallar. "  Og ekki var maður nú 
alltaf sérlega glaður með þessi orð hennar og stundum kom fyrir að maður var of syfjaður til 
að gera meira og bar fyrir sig veikindi.  Og var útskíringin á áframhaldandi legu peyjans í 
bælinu tekið gild og ekki meira átt við hann þann morgunn.  En svo einkennilega vildi til að 
yfirleitt um hádegisbilið voru öll veikindi horfin og vinurinn kominn á sitt flug eins og 
krökkum gjarnan er tamt.  En ekki gekk þetta nema annað veifið og varð maður að drattast 
framúr rúminu og koma sér af stað með skólatöskuna ýmist í hendinni eða hangandi á 
bakinu.  Fór eftir því hvort um baktösku eða hina með handfanginu væri að ræða.  Bæði var í 
boði.  Oftast átti maður hina með handfanginu sem sumir vildu telja manni trú um að skekkti 
hrygginn með tímanum og sögðu ágætt að skiptast á og halda á í hægri og vinstri hendi til 
skiptis á leið úr eða í skóla, hvað sem satt er í þessu.  Og erði maður þetta.  Hver nefnilega vill 
fá hryggskekkju? 

 
Myndin er tekin í maí 1960 og talað um nýjan bát í Hafnarfirði.  Fyrsta Eldborgin GK 13 undir farsælli stjórn Gunnars Hermannsonar heitins 
siglir út úr Hafnarfjarðarhöfn og sést þarna í gamla hafnargarðinn.  Gunnar heitinn fiskaði mikið af síld bæði á þennan bát sem myndin er af 
og aðra báta sem hann átti og stýrði farsællega skipstjóratíma sinn sem allir hétu Eldborg.  Gunnar var á vissan hátt fumkvöðull um margt er 

laut að síldveiðum.  Síðar hét þessi bátur Reykjanes GK í eigu Íshús Hafnarfjarðar sem á þessum árum var atkvæðamikil útgerðaraðili í 
bænum.  Báturinn var þekktur í bænum af því hve hávaðasöm aðalvél hans var að vart fór framhjá nokkrum bæjarbúa er hann kom eða lét 

úr höfn.   

En áfram með skólasamantektina. 

Eins og títt var um krakka á þessum árum gekk maður í skólann.  Eldri systir mín fylgdi mér 
þessa leið í eina eða tvær vikur í upphafi skólagöngunnar.  Eftir það labbaði maður þetta 



einn.  Seinna kom reiðhjólið til sögunnar sem var talsvert þægilegra en tveir jafnfljótir þó ekki 
kvartaði maður og heldur engin ástæða til.  Gerði maður hvort eð er í engu öðruvísi öðrum 
jafnöldrum sínum í bænum á þessum tíma.  Fótgangandi fólk í Hafnarfirði var ekki sjaldséðir 
fuglar eins og hvítur hrafn á þessum árum heldur þvert á móti talsvert algeng sjón.  Margt 
hefur breyst í bænum og bæjum almennt íslenskum. 

Árin færast yfir og skólinn hélt áfram á vetrum og maður annaðhvort mætti í hann eða ekki, 
og heitir víst að skrópa.  En í því var maður nokkuð góður.   

Einn veturinn, líklega í 12 ára bekk, var nokkuð fjörugur hjá okkur í tímum því það ár lenti 
bekkurinn hjá kennara sem hafði ekki gott vald á krökkunum og urðu oft upphlaup og hróp 
og köll hjá honum greyinu og engin miskunn sýnd.  Í tímunum var oft talsvert hlegið og 
bréfskutlum, flugvélum, fleygt á milli borða ásamt pappírssneplum með einskisverðum 
skilaboðum á sem áttu að vera fyndin og loftið stundum fullt af þessháttar sendingum og 
ekki óalgengt að einn til tveir í bekknum stæðu fram á gangi og útreknir úr tíma vegna, 
segjum, óspekta.  Þetta var nú skemmtilegt, fannst manni að minnsta kosti. 

Ein daginn þá vantaði mig, eins og stundum áður, í skólann og frétti ég allskonar daginn eftir 
er ég mætti hvað gerst hefði daginn áður í tímanum.  Og var atgangurinn á einum stað svo 
mikil að mynd sem hékk á veggnum fékk brest í glerið og fór ýmislegt annað inni úrskeiðis og 
leiddi til þess að sjálfur skólastjórinn, heiðursmaðurinn Þorgeir Íbsen, sá sig tilknúinn að 
koma að málinu.  Við komu hans inn í stofuna datt allt í dúnalogn.  En slíkt var ekki óalgengt 
er hann birtist.  Krakkarnir báru ómælda virðingu fyrir Þorgeiri og geta áreiðanlega aðrir sem 
þekkja til staðhæft það sem hér er fullyrt.  Mikill ágætismaður eins og líka kennarar 
Lækjarskóla voru á þessum tíma og líka þessi tiltekni maður sem kenndi okkur þennan vetur 
þó oft yrðu hjá honum upphlaup í tíma og hann hefði ekki gott lag á krökkum, sem vitaskuld 
er mikilvægt öllum grunnskólakennurum.  Þegar ég heyrði um allt fjörið í skóalstofunni 
daginn áður varð ég miður mín yfir því að hafa ekki verið á staðnum til að taka þátt í öllu 
þessu gríðarlega fjöri sem greinilega hafði átt sér stað af lýsingunum að dæma og líklega í 
eina skiptið á skólaárum mínum sem ég sá verulega eftir því að hafa þóst vera veikur er 
móðir mín blessunin kallaði sín algengu orð " Skyldan kallar. "  Og var ég lengi á eftir svekktur 
út í sjálfan mig yfir þessu framferði.  Ekki þó vegna skrópsins eins og ætla mætti heldur hinu 
að hafa misst af allri þessari gríðarlegu gleði þann dag.  Sem var víst ekki lítil, af lýsingum að 
dæma. 

 
Skólataska af algengri gerð.  Þessi er með hanka.   

Sumir báru skólatöskur sínar á bakinu og gilti meira um yngri krakka í þann tíð þau eldri.  



Þrettán ára fór ég úr Lækjarskóla upp í Flensborg eins og reglur gerðu ráð fyrir og krakkar 
hafnfirskir beygðu sig undir.  Fjórtán ára var síðasta skyldunámsárið mitt og tók maður 
lokaprófin í Flensborgarskóla vorið, 1968?  Og mann ég sérstaklega eftir skriftarprófinu sem 
svolítil fljótskrift var á.  Er ég lauk mínu skriftarprófi og var snöggur að stóð ég á fætur og 
afhenti kennaranum verkefnið sem leit yfir það í fljótheitum og spurði hvort ég væri sáttur 
við þetta.  Kvað ég já við og hvarf út um dyrnar.  Feginn að vera með skólaskylduna loks að 
baki.  Vissum áfanga hafði verið náð sem reyndar prófskírteininu bar ekki með sér að hafi 
gerst því það gaf mér falleinkunn.  Og þannig endaði það mál nú allt saman af kæruleysinu 
einu saman.   

Er ég yfirgaf ágæta skólabygginguna vissi ég að allri skólagöngu til framtíðar væri lokið að 
mínu leiti.  Og hefur það staðist því að frá þessum tíma hef ég aldrei á skólabekk sest nema 
ef undan eru skildar þær þrjár vikur árið 1996 austur á Neskaupstað, en þar bjó ég á þessum 
árum, að vinnustaðurinn minn í þann tíð Síldarvinnslan í Neskaupstað bauð starfsfólkið sínu 
upp á fiskvinnslunámskeið sem haldið var í bænum og maður kláraði og telst því í dag vera " 
Sérhæfður fiskvinnslumaður. "  Námskeiðið hækkaði mann eilítið í launum en gagnast mér 
lítt í dag vegna þess að fiskvinnsla er ekki lengur mitt hlutskipti heldur önnur störf og 
beintengd kirkjunni. 

 
Togarinn Sigurður ÍS 33 og systurskip Maí GK. Víkings AK og Freys RE kemur nýr.  Þessi skip eru með þeim glæsilegri í eigu íslendinga fyrr og 

síðar og verður víst ekki fyrir það þrætt að svo sé.  Skipinu var verulega breytt fyrir nótaveiðarnar sem það stundaði eftir að tími 
síðutogarans í landinu leið og endaði hann feril sinn sem brotajárn árið 2014 eftir í 54 ára dygga þjónustu í landinu.  Myndin er úr Ægi 1960. 


