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Árið 2017 verða 100 ár liðin frá því að fyrsta áfanga hafnargerðar 
 í Gömlu höfninni í Reykjavík lauk. 

 
 

Drög að hugmyndum: 
 
1. RÚV 

Búið er að hafa samband við RÚV um það hvort þeir séu til í að gera 30 mínútna þátt um 
fyrirtækið. Í þættinum væri farið yfir það helsta í 100 ára sögu fyrirtækisins.  RÚV ætlaði að 
skoða þetta mál og láta okkur vita hvort þeir eru til í þetta verkefni.  
 

2. Listasafn Reykjavíkur 
Listaverkasýning í Listasafni Reykjavíkur þar sem verk yrðu sýnd sem spanna 100 ára sögu 
Gömlu hafnarinnar. 
 

3. Minnismerki 
Konur í Sjávarútvegi. Verður sett upp á næsta ári. 
 

4. Myndasýning Miðbakka 
Árið 2017 mun Myndasýningin á Miðbakka byggjast á bók Guðjóns Friðrikssonar, Hér 
heilsast skipin.  Bókin fjallar um sögu Faxaflóahafna og var gefin út í tveimur bindum.  

 
5. Leiðsögn um hafnarsvæðið 

Fá Guðjón Friðriksson sagnfræðing til að vera með leiðsögn á tveggja vikna fresti um 
hafnarsvæðið. 

 
6. Sjóferð um sundin 

Uppfæra námsgögn fyrir nemendur sem fara í Sjóferð um sundin.  Námsbókin fjallar í dag að 
mestu um þær dýrategundir sem eru í sjónum.  Bætt verður nýjum kafla um Faxaflóahafnir, 
skipategundir, hafnarþjónustu, dráttarbáta o.fl. 
 

7. Heimasíða og Facebooksíða 
Setja vikulega inn gömul myndbönd og myndir, til að vekja áhuga almennings á hafnarsvæði 
okkar. 
 

 
Hátíð hafsins 
 
8. Frönsk golettu 

Fá franska golettu (eða annað skip) til að koma og liggja við bryggju þannig að almenningur 
gæti farið um borð og skoðað. Fáum staðfest í desember hvort við getum fengið þetta í 
gegn. 

 
9. RÁS 1 

Fá Óla Palla hjá RÁS 1 til að halda útvarpskosningu um það hvaða sjómannalag er best af 
þeim sem hafa verið gerð. 
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10. Hljómleikar 
Athuga hvort Sinfóníuhljómsveit Íslands sé til í að prufa eitthvað nýtt og spennandi.  Væri 

gaman að geta nýtt 3 dráttarbáta Faxaflóahafna og sigla um Suðurbugt, Granda, 

Austurbakka og enda á Miðbakka. Spilað yrði á hverjum stað og myndu tónleikarnir enda á 

Ekrubrúnni.  

 
11. Súkkulaðikaka 

Bjóða almenningi upp á súkkulaðiköku, merkta 100 ára afmæli Faxaflóahafna og 80 ára 
afmæli Sjómannadagsráðs (bjóða það þá á sunnudeginum) og börnum ís?  

 
12. Ratleikur 

Gætum haft ratleik um höfnina okkar, þar sem búið væri til kort með hafnarsvæðinu. Á 
hverjum og einum stað væri spurning sem fólk þyrfti að svara um höfnina. Þeir sem gætu 
svarað 10 réttum (eða fleirum, við ráðum hversu margar spurningar eru), fá síðan verðlaun. 
Verðlaunin gætu verið bókin okkar: Hér heilsast skipin og 2 bíómiðar eða eitthvað annað 
krassandi? Svar miðarnir væru síðan settir í kassa og hafnarstjóri fengi síðan heiðurinn af 
því að draga heppinn einstakling upp úr. 

 


