
GLÆSILEG DAGSKRÁ Á SJÓARANUM SÍKÁTA
Allir velkomnir til Grindavíkur Sjómannadagshelgina

Í tilefni 40 ár kaupstaðarafmælis Grinda-
víkurbæjar verður sérstaklega mikið lagt 
í dagskrá Sjóarans síkáta í ár, bæjarhátíð 
Grindvíkinga, sem verður 30. maí til 1. júní 
nk. Þar verður rjóminn af bestu skemmti-
kröftum landsins alla sjómannadagshelgina 

og dagskráin er metnaðarfull og fyrir alla 
aldurshópa. „Við vildum auka þátttöku 
heimafólksins og í leiðinni fá góða gesti 
í bæinn þessa helgi sem er orðin að eins 
konar grindvísku ættarmóti með tilheyrandi 
gestum sem hafa verið til mikillar fyrirmynd-

ar. Aðsóknin hefur verið frábær undanfarin 
ár og allir eru velkomnir til Grindavíkur. Við 
erum ákaflega stolt af Sjóaranum síkáta,“ 
bæjarhátíð okkar Grindvíkinga segir Þor-
steinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- 
og menningarsviðs. Nánar er fjallað um 

Sjóarann síkáta í þessari afmælisútgáfu af 
Járngerði, fréttabréfi Grindavíkur. Dagskrá 
Sjóarans síkáta er hægt að nálgast á www.
sjoarinnsikati.is

sjoarinnsikati.issjoarinnsikati.is

40 ára afmælisblað Grindavíkurbæjar

Afmælisblaðið er unnið í samvinnu við Víkurfréttir og dreift 
um allt Reykjanes og víða á suð-vesturhorni landsins.  
Góða skemmtun og verið hjartanlega velkomin til Grindavíkur!

GRINDAVÍKUR
BÆR 40 ÁRA

FÁÐU DAGSKRÁNA

BEINT Í SÍMANN

WWW.GRINDAVIK.IS/APP.JSP

KRAFTMIKIÐ SAMFÉLAG 
Í HÁTÍÐARBÚNINGI

Grindavíkurbær fagnar 40 ára kaupstað-
arafmæli í ár með ýmsum viðburðum allt 
árið. Glæsileg menningarvika var haldin í 
mars, afmælisdagurinn sjálfur var haldinn 
með pompi og pragt 10. apríl síðastliðinn 
og helgina 30. maí til 1. júní verður bæjar-
hátíð Grindvíkinga, Sjóarinn síkáti, haldin 
með glæsibrag. Þá verða fleiri viðburðir 
seinna á árinu. Í þessu kynningarblaði, 
sem unnið er í samstarfi við Víkurfréttir, 
er sameinuð dagskrá Sjóarans síkáta og 
útgáfa 2. tölublaðs Járngerðar, fréttabréfs 
Grindavíkurbæjar, með ítarlegri umfjöllun 
um menn og málefni, kynningu á fyrir-
tækjum, þjónustuaðilum, starfsemi bæjar-
ins og stórskemmtilegu mannlífi Grind-

víkinga sem eru landsfrægir fyrir lífsgleði 
sína og skemmtanagildi! Sjávarútvegur og 
ferðaþjónusta eru hornsteinn atvinnulífs í 
okkar landmikla bæjarfélagi, Grindavík er 
þekktur íþróttabær og hér hefur menningin 
blómstrað undanfarin ár. Grindavíkurbær 
stendur vel fjárhagslega, nú standa yfir 
miklar framkvæmdir þar sem verið er að 
byggja upp nýju íþróttamannvirki, tón-
listarskóla og bókasafn án þess að taka 
krónu í lán!

Vonandi gefur þetta kynningarblað ein-
hverja mynd af því kraftmikla samfélagi 
sem við búum í.  Hér er ýmislegt að sjá 
Nánari upplýsingar um Grindavíkurbæ er 
að finna á www.grindavik.is
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Grindvíkingar fögnuðu 40 ára kaupstaðarafmæli með veglegri 
og fjöbreyttri dagskrá á afmælisdaginn 10. apríl og heiðruðu for-
setahjónin Ólafur Ragnar og Dorrit þá með nærveru sinni allan 
afmælisdaginn. Þau heimsóttu leikskóla og grunnskóla, skoðuðu 
m.a. sögusýningu sem nemendur gerðu í tilefni afmælis bæjarins 
og spjölluðu við krakkana. Þá hittu forsetahjónin eldri borgara 
bæjarins og drukku með þeim kaffi.

Ýmislegt fleira var gert í Grinda-
vík í tilefni tímamótanna og veður-
guðirnir voru í sínu besta skapi. 
Hátíðarfundur bæjarstjórnar var 
haldinn á afmælisdaginn og þar 
var samþykkt að veita sex Grind-
víkingum heiðursviðurkenningar 
fyrir störf í þágu samfélagsins í 

Grindavík. Viðurkenningarnar voru 
afhentar í afmælishófi í Grinda-
víkurkirkju.

Sexmenningarnir sem fengu 
heiðursviðurkenningu voru þau 
Birna Óladóttir fyrir félagsstörf, 
Jóhanna Sigurðardóttir fyrir félags- 
og menningarstörf, Petra Guðrún 

Stefánsdóttir, fyrir störf í þágu fé-
lags- og menningarmála, Bogi Hall-
grímsson fyrir störf í þágu bæjarins 
og íþróttalífs, Edvard Júlíusson fyrir 
störf í þágu atvinnulífs og bæjarins 
og Jóhannes Haraldsson fyrir störf 
í þágu íþróttalífs.

Í afmælishófinu í Grindavík var 
söngdagskrá og ávörp í tilefni 
dagsins. Viðstaddir voru m.a. for-
setahjónin, bæjarstjórar og bæjar-
fulltrúar á Suðurnesjum og Ölfusi, 
alþingismenn kjördæmisins, tveir 
fyrrverandi bæjarstjórar og fleiri 
góðir gestir.

SKEMMTILEGUR AFMÆLISDAGUR
Á afmælisfundi bæjarstjórnar Grindavíkur voru samþykktar tillögur frá 
ungmennaráði bæjarins m.a. um gerð viðburðarapps, þ.e. smáforrits fyrir 
unglinga. Hér er ungmennaráðið með forseta Íslands.

Pollapönkarar skemmtu krökkunum í skólum bæjarins.

Kór Grindavíkurkirkju opnaði athöfnina með laginu Grindvíkingur. Örn Arnarson 
samdi ljóðið en lagið samdi Sigvaldi Kaldalóns en hann var héraðslæknir og 
tónskáld í Grindavík um hríð. Jafnframt söng kórinn lokalag athafnarinnar: Vísur 
að vestan (líka þekkt sem Gunna litla í Garði). Steinn Steinarr samdi ljóðið.

Forseti Íslands með bæjarfulltrúum Grindavíkur eftir hátíðarfundinn . Að neðan 
má sjá hressa nemendur í Grunnskóla Grindavíkur í leik á afmælisdaginn og  gesti í 
afmælishófinu, m.a. fulltrúa sveitarfélaganna á Suðurnesjum.

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri með 
tveimur fyrrverandi, Einari Njálssyni 
t.v. og Jóni Gunnari Stefánssyni.  Á 
myndinni fyrir neðan eru þær Lovísa 
H. Larsen og Birna bjarnadóttir, í 
glæsilegum klæðnaði með Ólafi 
Ragnari Grímssyni, forseta.

Dorrit og Ólafur Ragnar 
heimsóttu eldri borgara og 
drukku með þeim kaffi.

Það var vinsælt að koma 
upp og svara spurningu 
Ólafs forseta.

Sexmenningarnir sem fengu heiðursviðurkenningu frá bænum, f.v. 
Petra, Guðrún, Birna, Bogi, Edvard, Jóhannes og Róbert bæjarstjóri.



ŠKODA Octavia kostar frá 

3.790.000,-

Nýr ŠKODA Octavia

5 stjörnur í árekstrar
prófunum EuroNcap

Eyðsla frá 3,8 l/100 km CO2 frá 99g/km

BÍLL ÁRSINS
Á ÍSLANDI 2014
BÍLL ÁRSINS 
Á ÍSLANDI 2014

Bandalag íslenskra bílablaðamanna (BÍBB)  valdi ŠKODA Octavia bíl ársins á Íslandi 
2014. Auk þess að vera sigurvegari í flokki stærri fólksbíla fékk ŠKODA Octavia hæstu 
einkunn af þeim níu bílum sem öttu kappi í lokaúrslitunum. Þessi úrslit ættu ekki að 
koma Octaviaeigendum á óvart, enda hefur það sýnt sig að ŠKODA Octavia er með allra 
hagkvæmustu, öruggustu, þægilegustu og sparneytnustu bílunum í sínum flokki.  
Það kemur því ekki á óvart að ŠKODA Octavia var mest seldi bíll á Íslandi árið 2013.

Njarðarbraut 13 
Reykjanesbæ 
Sími 420 3040
www.heklarnb.is

SIMPLY CLEVER



4 - Járngerður/Sjóarinn síkáti // 2. tbl. 2014

Grindavíkurbær átti 40 ára kaupstaðarafmæli þann 10. apríl síðastliðinn og hélt veglega 
afmælishátíð. Sveitarfélagið er þó eldra en fjörtíu ára, en Grindavíkurhrepps er getið í 
Landnámu og er því eitt hið elsta á landinu.
Afmælisveislan var mannmörg, 
enda á Grindavíkurbær marga 
góða vini. Ber þar helst að nefna 
Ólaf Ragnar Grímsson forseta 
lýðveldisins sem varði deginum í 
Grindavík og hitti unga sem aldna. 
Afmælishátíðin heldur áfram út árið 
og er dagskrá Sjóarans síkáta sér-
staklega vegleg í tilefni afmælisins. 
Við bjóðum gesti okkar velkomna 
í afmælið.
Í tilefni 40 ára kaupstaðarafmæli 
Grindavíkurbæjar var eftirfarandi 
Grindvíkingum veittar heiðursviður-
kenningar við hátíðlega athöfn í 
Grindavíkurkirkju.

• Birna Óladóttir fyrir framúr-
skarandi störf í þágu félags-
mála í Grindavíkurbæ.

• Bogi G. Hallgrímsson fyrir 
framúrskarandi störf á vett-
vangi bæjarmála og íþrótta-
hreyfingarinnar í Grinda-
víkurbæ.

• Edvard Júlíusson fyrir framúr-
skarandi störf í á vettvangi 
atvinnulífs og bæjarmála í 
Grindavíkurbæ.

• Jóhanna A. Sigurðardóttir fyrir 
framúrskarandi störf í þágu 
félags- og menningarmála í 
Grindavíkurbæ.

• Jóhannes Haraldsson fyrir 
framúrskarandi störf á vett-
vangi íþróttahreyfinginnar í 
Grindavíkurbæ.

• Petra Guðrún Stefánsdóttir fyrir 
framúrskarandi störf í þágu 
félags- og mannúðarmála í 
Grindavíkurbæ.

Á þeim fjörutíu árum sem liðin 
eru frá því Grindavík fékk kaup-
staðarréttindi hefur margt gerst og 
ýmislegt breyst, ekki síst fyrir tilstilli 
þeirra sem fengu heiðursviðurkenn-
ingar og getið er hér að framan. Það 
er ómögulegt að telja það allt upp 

í pistli sem þessum, en mig langar 
þó að minnast á nokkur atriði.

Íbúum hefur fjölgað um 1.300 
á tímabilinu og íbúasamsetningin 
breyst mikið. Árið 1971 voru þrír 
Grindvíkingar með háskólapróf, en 
nú skipta þeir líklega hundruðum. 
Fjöldi íbúa með erlendan bakgrunn 
hefur að auki sest að í Grindavík 
og sett svip sinn á samfélagið og 
atvinnulífið.

Hafnaraðstaðan hefur verið í 
stöðugri þróun og er nú ein sú 
besta og öruggasta á landinu, í kjöl-
far þess að innsiglingunni var breytt 
og varnargarðar reistir. Höfnin og 
sjávarútvegurinn er lífæð Grinda-
víkur.

Íþróttaaðstaðan hefur tekið 
stakkaskiptum og er til fyrirmyndar 
fyrir önnur sveitarfélög á Íslandi. 
Árangur Grindvíkinga í íþróttum 
hefur líka vakið gríðarlega athygli, 
en það líður vart það ár að Grinda-
vík eigi ekki Íslandsmeistara í ein-
hverri grein. Grindvíkingar eignuð-
ust líka sinn fyrsta Olympíufara á 
tímabilinu, en Sigurður Bergmann 
júdókappi keppti fyrir Íslands hönd 
á Olympíuleikunum í Seoul árið 
1988.

Fjölbreytni hefur einnig aukist í 
atvinnulífinu, ekki síst í kjölfar þess 
að byrjað var að virkja jarðhitann í 
Svartsengi. Í dag, um fjörtíu árum 
eftir að starfsemi hófst í Svarts-

engi, skapa fyrirtækin sem nýta 
auðlindirnar þar um 10 milljarða 
árlega í tekjur og veita um 300 
manns atvinnu. Eru þá ótalin öll 
þau áhrif sem starfsemin hefur utan 
Svartsengis. HS orka, Bláa Lónið, 
Northern Light Inn og Carbon Re-
cycling eru mikilvægur þáttur í at-
vinnustarfsemi Grindvíkinga. Upp-
byggingin í Svartsengi er líklega 
stærsta breytingin sem hefur orðið 
á atvinnulífinu í Grindavík frá því 
kaupstaðarréttindi fengust. Grinda-
vík byggir sem fyrr á sjávarútvegi 
og annarri matvælaframleiðslu, en 
ferðaþjónusta hefur vaxið gríðar-
lega og nú eru teikn á lofti um að 
framleiðsla efna til snyrtivörufram-
leiðslu, í heilsuvörur og lyf verði 
næsti vaxtarbroddurinn í Grindavík.

Saga Grindavíkur og Grindvík-
inga er merk. Henni hefur verið 
gerð ágæt skil í fyrstu tveimur 
bindum Sögu Grindavíkur sem Jón 
Þ. Þór tók saman. Þeirri samantekt 
lýkur við stofnun Grindavíkurkaup-
staðar 1974. Ég legg til að fyrir 50 
ára afmæli Grindvíkurbæjar verði 
gefið út þriðja bindi Sögu Grinda-
víkur, það er fyrir tímabilið frá 1974. 
Grindavíkurbær er í góðu formi 
og nýtur sín vel á fertugsaldrinum. 
Framtíðin er björt.

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri

Kynningarblað um Grindavík
Unnið í samvinnu við Víkurfréttir
Ritstjóri: Þorsteinn Gunnarsson.
Blaðamaður: Olga Björt Þórðardóttir.

Myndir: Þorsteinn Gunnarsson, 
Guðfinna Magnúsdóttir, Olga Björt 
Þórðardóttir, Hilmar Bragi Bárðar-
son, úr myndasafni Grindavíkur-
bæjar, Víkurfrétta og víðar.

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Íslandspóstur.
Blaðið er prentað í 30.000 eintökum 
og dreift um Reykjanes og víða á suð-
vesturhorni landsins.

Óskum Grindvíkingum til hamingju
með 40 ára kaupstaðarafmæli

HS ORKA HF
hsorka.is

ALLT ER FERTUGUM FÆRT



Kræsingar & kostakjör

www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn  

Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

Í HVAÐA LIT  
VERSLAR ÞÚ?
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Fyrirtækið Vísir verður 50 ára á næsta ári. Forsagan hófst á Þing-
eyri fyrir 85 árum. „Tveimur árum áður en pabbi fæddist keypti 
afi, Páll Jónsson, bátinn Fjölni, flutti til Þingeyrar og hóf útgerð. Í 
miðri seinni heimsstyrjöld, árið 1943, keypti hann ásamt Kaup-
félagi Þingeyringa á Akureyri bát sem fékk nafnið Hilmir. Hilmir 
fórst, ásamt áhöfn, í sínu fyrsta verkefni í nóvember það ár. Þá sat 
amma eftir, 35 ára útgerðarkona, með fjögur börn,“ segir Pétur 
Hafsteinn Pálsson, eigandi og forstjóri Vísis. 

Síðustu mannfórnirnar í seinni 
heimsstyrjöldinni
Ekkjan og amma Péturs, Jóhanna 
Daðey Gísladóttir, átti Fjölni áfram 
og hélt áfram að gera út og sigla 
með fisk til Bretlands í stríðinu hluta 
úr árinu. Í mars 1945 varð slys í 
dimmviðri og Fjölnir var sigldur 
niður og með fórust fimm menn. 
„Þær mannfórnir eru taldar þær 
síðustu í seinni heimsstyrjöldinni. 
Ekkja með fjögur börn og búin að 
tapa báðum bátum sínum. Þegar 
pabbi, Páll Hreinn Pálsson, er að 
verða tvítugur stofnar hann ásamt 
nokkrum öðrum félag á Þingeyri 
til að kaupa bát sem einnig fékk 
nafnið Fjölnir.“ 

Fyrstu skref föðurins í útgerð
Pétur segir að ekki hafi tekist á 
þeim tíma að tengja saman veiðar 
og vinnslu og því hafi þetta fyrir-
tæki dáið drottni sínum. „En þetta 
voru fyrstu skref föður míns í út-
gerð. Hann fór til Reykjavíkur í 
Stýrimannaskólann og kynntist 
þar mömmu og fór aldrei vestur 
eftir það. Þau fluttu svo til Kefla-
víkur og þar erum við fædd elstu 

5 systkinin.“ Þar keypti faðir hans 
sinn fyrsta bát, Farsæl, sem sökk 
1964, en mannbjörg varð. Fyrir það 
tryggingafé kaupir hann fyrirtæki í 
Grindavík sem hét Vísir. „Upphafið 
er þessi saga hér að framan en 
síðustu 50 árum lýsir pabbi rekstri 
þannig að við keyptum bát, fórum 
að vinna fisk og höfum gert það 
síðan. Eftir þetta höfum við misst 

einn mann, milli skips og bryggju, 
sem er einum manni of mikið en 
að öðru leyti verið lánsöm. Pabbi 
hafði alltaf trú á því að útgerð og 
fiskvinnsla ætti að vera á einni 
hendi. Bjuggum í bragganum fyrstu 
árin með Færeyingum og Hún-
vetningum í Grindavík og tókum 
fyrstu æskuskrefin hér. Höfum verið 
í Sævíkinni [hús Vísis] síðan.“ 

Fimm skip og 250 manns
Fyrirtækið er með 250 manns í 
vinnu og rekur fimm skip, jafn-
gömul fyrirtækinu, sem skila inn 
17 þúsund tonnum árlega. „Ávinn-
ingurinn af nýjum línuskipum 
hefur ekki verið það mikill, nema 
kannski vinnuumhverfi fyrir áhöfn, 
að það hafi borgað sig að skipta. 
Við komumst  ekki upp með það 
mikið lengur. Draumurinn er að 
geta skoðað nýsmíði á 50 ára af-
mælinu en ég er ekki viss um að 
okkur takist það,“ segir Pétur. 

Er bryggjustrákur og þorpari
Pétur segist aldrei hafa átt minnstu 
möguleika á að gera nokkuð annað 
en það sem hann hefur gert. „Maður 
ólst upp í fjörunni innan um fisk-
inn. Eðli mitt er bryggjustrákur 
og þorpari og 10-12 ára fór ég að 
moka salt. Og þegar við vorum 
orðnir nógu stórir til að keyra hjól-
börurnar gerðum við það.“ Á þeim 
tíma var ekki óalgengt að 12-14 ára 
strákar væru farnir í fulla vinnu og 
skólaganga miðaðist við vertíðir. 
„Þarna voru fyrirmyndirnar. Við 
vorum komnir með ráðherralaun 
á loðnu 17-18 ára,“ segir Pétur og 
bætir við að að upplagi sé hann 
blanda af vestfirskri hörku í föður-
ætt og hins vegar hafi hann fengið 
sveitarómantíkina og mýktina úr 
móðurættinni. Hann telur sig þó 
meira í móðurættina. Pétur tók 
við stjórnartaumunum árið 2000 
en segir að einnig sé hægt að 
halda því fram að hann sé ekki 
enn búinn að taka við. „Pabbi er 
enn á lífi og ennþá með það nef 
sem menn þurfa og skýrar skoðanir. 
Sjálfur hef ég unnið öll störf á sjó 
og í landi. Þú ferð einu sinni inn 

í þetta og færð salt í blóðið og þá 
er ekki aftur snúið. Það segja allir 
krakkar sem koma, því þetta er í 
senn spennandi, lifandi og ögrandi 
grein. Jafn skemmtileg og hún getur 
verið ömurleg á köflum.“ 

Erfiðar en nauðsynlegar 
breytingar
Skemmtilegast við starf sitt segir 
Pétur vera uppbygginguna. „Ég 
held ég sé mikill framkvæmda-
maður en samt langhlaupari. Ég 
hef gaman af lífinu á bryggjunni 
og einnig að framkvæma líka. Þoli 
illa kyrrstöðu, þarf að líka betur við 
hana,“ segir Pétur brosandi. Mikið 
hefur gengið á í rekstri Vísis, t.d. var 
farið í útrás til Kanada sem tók vel á 
en er að heppnast. Einnig var fyrir-
tækið með vinnslu í Þýskalandi og 
stofnaði sölufyrirtæki í Grikklandi. 
„Og nauðsynlega breytingin sem 
við stöndum í núna tekur verulega 
á. Hún skiptist annars vegar í það 
að skilja vel við og vinna með fólk-
inu þar sem mestar breytingar verða 
hjá, þannig að það verði eitthvað að 
gera hjá þeim. Hitt er skemmtilegt, 
að byggja upp þessa möguleika 
hérna í Grindavík. Sameina fjórar 
vinnslur í tvær og þær geta unnið 
meira en á þessum fjórum stöðum.“ 
Nálægðin við flugvöllinn sé mikil-
væg sem og betri staða til að nýta 
aflaheimildirnar. „Við vorum alltaf 
með sérhæfingu í hverju húsi. Það 
virkaði vel um tíma en núna vill fólk 
fljóta afgreiðslu, mikinn sveigjan-
leika og svo er tímabilamunur á 
hversu mikið er að gera.“ Afkoman 
hafi stöðugt lækkað vegna þess að 
full vinnsla hefði verið á einum 
stað en ekkert að gera á öðrum. 
„Þess vegna urðum við að fara í 
þessa umbreytingu. Allt nýtist betur. 
Niðurstaðan er jafn spennandi fyrir 
Grindavík og hún er erfið  fyrir 
sveitarfélögin úti á landi. Áskorun 
okkar er að skilja eins vel við og 
við getum,“ segir Pétur.  

Ábyrgðin er líka samfélagsins
Pétur segir sjávarútveginn standa 
frammi fyrir þremur stórum áskor-
unum: Að fá að hagræða og nýta 

tæknina sem best, bæta markaðs-
starf og efla nýsköpun. „Þetta 
tengist allt saman og er háð hvert 
öðru. Öflug fyrirtæki sem hafa getu 
til hagkvæms reksturs allt árið eru 
komin með grunninn til að byggja 
markaðsstarfsemina. Það þarf svo 
hægt sé að auka nýsköpunina 
því hún felst að miklum hluta í 
markaðssetningu.“ Pétur bætir við 
að þetta verði að gerast til þess 
að geta skapað yngri kynslóðum 
ný störf, betur launuð. „Markmiðið 
er að fækka illa borguðu leiðin-
legu störfunum og skapa ný betur 
launuð skemmtileg störf. Aðgerðir 
okkar í dag eru liður í að takast á 
við þessar þrjár áskoranir. Ábyrgð 
samfélagsins í heild skiptir máli þar, 
ekki bara okkar.“

Öll menntun nýtist í 
sjávarútvegi
Pétur segir unga fólkið í dag koma 
með öðruvísi menntun og reynslu 
inn í fyrirtækin en mín kynslóð 
gerði sem gagnast vel til að mæta 
breyttum kröfum frá markaði og 
umhverfinu öllu. „Tölvugúrú, 
markaðsfræðingur, hönnuður og 
vélfræðingur. Öll menntun kemur 
að góðum notum í sjávarútvegi. Skil 
á milli atvinnugreina eru alltaf að 
minnka. Hvenær verðum við líf-
tæknifyrirtæki? Hvenær erum við 
flutningafyrirtæki? Fiskeldi, er það 
landbúnaður eða sjávarútvegur?“ 
Búið sé að hólfa atvinnugreinar of 
mikið niður, í hugsun, gjörðum og 
í skólakerfinu. Að mati Péturs mun 
slíkt þurrkast út hjá nýrri kynslóð. 
„Ef við hættum að tala um aðskildar 
greinar mun okkur takast betur 
að skilja hvert annað. Sjáum bara 
hvernig sjávarútvegur hefur þróast. 
Grindavík er ótrúlegur staður að 
þessu leyti. Húsavík er svipuð. Það 
þarf að búa til fleiri svona svæði á 
landinu, kjarna, og svo passa vel 
að hafa samgöngur góðar á milli 
staða – það er lykilatriði. Búum 
til væntingar og látum þær verða 
að veruleika!“ segir Pétur bjartsýnn 
að lokum. 

„BÚUM TIL 
VÆNTINGAR“

Þú ferð einu sinni inn 
í þetta og færð salt í 
blóðið og þá er ekki 
aftur snúið.

Ef við  
hættum að tala 
um aðskildar 
greinar mun 
okkur takast 
betur að skilja 
hvert annað.

Vísir hf og sjávarútvegurinn standa á tímamótum:





8 - Járngerður/Sjóarinn síkáti // 2. tbl. 2014

Fjórir sjómenn stofnuðu útgerðarfyrirtækið Þorbjörn í nóvember 
1953 og ráku það saman til ársins 1975. Einn þeirra var Tómas 
Þorvaldsson, faðir bræðranna Eiríks og Gunnars, sem reka fyrir-
tækið ásamt systur sinni, Gerði. Tómas keypti hluti félaga sinna í 
fyrirtækinu árið 1975 og rak það ásamt fjölskyldu sinni í um 20 
ár. Þorbjörn keypti fyrirtækið Bakka hf í Bolungarvík árið 1997 
og árið 2000 sameinuðust þau svo Fiskanesi í Grindavík og Valdi-
mar í Vogum. Við  systkinin höfum verið þrír aðaleigendur síðan 
2004, en hluthafar eru alls 23,“ segir Eiríkur Tómasson, forstjóri 
Þorbjarnar hf. 

Starfsfólk á fjórða hundrað
Þorbjörn hf hefur rekið fiskvinnslu 
í Grindavík frá stofnun og einnig 
í Vogunum frá árinu 2000. Gert út 
netabáta, línubáta, loðnubáta og 
togara og verið með frystitogara-
rekstur frá árinu 1990. „Í dag erum 
við með fjóra stóra línubáta, og 
þrjá frystitogara, en munum reyndar 
fækka þeim í tvo í haust. Fjöldi 
starfsmanna er yfirleitt 320 - 350 
manns, þar af helmingur sjómenn,“ 
segir Eiríkur.

Áhugamál í blóð borið
Spurður um hvað sé mest gefandi 
við að eiga og reka útgerðarfyrir-
tæki segir Eiríkur þetta ekki bara 
hafa verið vinnuna sína heldur 
áhugamál alla tíð. „Við byrjuðum 
mjög ung að vinna fyrir okkur eins 
og átti við um okkar kynslóð. Nú 
má það ekki lengur. Höfum unnið 
með skólum bæði á sjó og á landi. 
Áður voru oft gefin frí í skólum t.d. 
kringum páska bara til þess að geta 
bjargað fiski sem var landað. Það 

var skemmtilegur tími.“ Eiríkur rifjar 
upp að löngu áður en Þorbjörn 
var stofnaður gerðu afi og amma 
og langafi og langamma þeirra 
systkina út bát í Grindavík. „Ætt 
okkar er í raun búin að gera út og 
vinna fisk í Járngerðarstaðahverfinu 
í rúm 200 ár, og fyrir þann tíma í 
Staðarhverfinu. 

Eiga Haustak með Vísi
Eiríkur segir að í gegnum tíðina 
hafi gengið á ýmsu og reksturinn 
farið eftir því hvernig landið hefur 
legið hverju sinni. „Við vorum bara 
með netabáta lengi og svo hefur 
reksturinn þróast gegnum árin í 
það sem er nú. Hráefni af línu-
bátum hentar betur gagnvart þeim 
markaði sem við seljum á, og eftir 
að kvótakerfið kom færðist þetta úr 
vertíðum og yfir í ársvinnu.“ Stór 
hluti afurða er frystur úti á sjó, aðrar 
tegundir en þorskur. Þorskurinn er 

saltaður að mestu. „Svo eigum við 
helminginn í Haustaki á móti Vísi 
þar sem þorskhausar og bein eru 
þurrkað. Mjög öflugt og myndarlegt 
fyrirtæki,“ segir Eiríkur og bætir við 
að einnig séu þau með útflutning á 
ferskum flökum og flakahlutum til 
Evrópu og Bandaríkjanna. 

Norðmenn orðnir grimmir í 
samkeppni
Hann segir markaðinn vera misjafn-
an og flöktandi enda stuttur líftími á 
vörunni. „Samkeppni er orðin mikil 
og Norðmenn orðnir grimmari sam-
keppnisaðili og hafa fært sig meira 
yfir í það sem við erum að gera. 
Það er erfitt að keppa við þá því við 
borgum aukaskatta í auðlindagjaldi 
en Norðmenn greiða enga slíka 
skatta.“ Auk þess sé sjóður sem 
útgerðir leggi í á móti ríkinu, sem 
kosti söluherferðir á þeirra vegum. 
Eiríkur segir Íslendinga ekki eiga 
ráð á móti þeim í því. „Frá janúar og 
fram á vor eru Norðmenn ráðandi 
í sölu á ferskum fiski. Við höfum 
þurft að lækka verðin og afkoman 
verður verri. En það verður bara 
að berjast.“ 

Vinnslan ræður hvar og 
hvenær er veitt
Spurður um hvað hafi breyst mest í 
rekstrinum á undanförnum 10 árum 
segir Eiríkur vera það að nú sé það 
vinnslan og sölumálin sem ráði hvar 
og hvenær bátarnir veiði. „Áður 
fyrr var veitt, landað og unnið úr 

hráefninu, en farið í pökkun og 
frágang á afurðum á vorin og þá 
hefði verið flutt út til kaupenda fram 
á haust. Í dag er fiskur kominn til 
neytanda á innan við mánuði. Þetta 
er gífurleg breyting.“ Þá hafi kvóta-
kerfið hjálpað gífurlega við að gera 
rekstur hagkvæmari. „Við fullnýtum 
nánast allt sem kemur í land. Erum 
að einbeita okkur að þróa vinnslu 
á slóginu sem erfitt hefur verið að 
koma í verð á undanförnum árum. 
Verðmætið í aukaafurðum stefnir 
í að verða meira en í fisknum 
sjálfum,“ segir Eiríkur. 

Gott samband við aðrar 
útgerðir
Afkomendur þeirra systkina munu 
að sögn Eiríks vonandi taka við 
með tímanum. „Fólkið er fyrirtækið. 
Synir okkar eru að vinna með okkur 
í fyrirtækinu og hafa gert í nokkur 
ár, bæði á sjó og í landi. Þeir þekkja 
þetta allt eins og við.“ Þá segir hann 
ágætis samband vera á milli út-
gerðarfyrirtækja í Grindavík. „Við 
byggðum saman ísstöð hérna um 
árið og fiskmarkaðshús og þetta 
hefur gengið bara vel, öll samvinna 
að því leyti. Eina sem virkilega hrjáir 
okkur eins og alla er veiðigjaldið; 
að skattleggja þessa atvinnugrein 
umfram aðrar. Það er búinn að fara 
milljarður frá okkur á síðustu árum 
í þennan skatt. Það er sama upp-
hæð og einn nýr línubátur kostar,“ 
segir Eiríkur að lokum.  

Ekki bara vinna heldur áhugamál:

FÓLKIÐ ER FYRIRTÆKIÐ Við byrjuðum mjög ung  
að vinna fyrir okkur eins og 
átti við um okkar kynslóð.  
Nú má það ekki lengur.

Samkeppni er orðin  
mikil og Norðmenn 
orðnir grimmari sam
keppnisaðili og hafa 
fært sig meira yfir í það 
sem við erum að gera.



Helen „La Vikinga“ Halldórsdóttir er Íslendingur í húð og hár 
en hef búið undanfarin 25 ár erlendis; í Svíþjóð, Chíle og núna 
síðustu 10 árin í Buenos Aires í Argentínu. Hún mun, ásamt dans-
félaga sínum, Adrián Coria, bjóða upp á kennslu í tangó á hátíð í 
Svartsengi 5.-8. júní.

Fyrsta sólstöðutangóhátíðin 
„Það verða byrjendatangótímar á 
hverju kvöldi á undan tangóböll-
unum og nokkrir aðrir tímar sem 
eru fyrir öll stig, eins og t.d. tími 
í chacarera, argentínska þjóðdans-
inum, sem er bara svo mikið fjör 
að dansa og auðvelt að læra,“ segir 
Helen. Um er að ræða fyrstu stólstö-
ðutangóhátíðina á Íslandi en stefnt er 
á að gera það að árlegum viðburði. 
Helen segir að margir útlendingar 
muni koma á hátíðina og parið langi 
mikið til að fá nýtt fólk á hátíðina og 
í tangóinn svona almennt, heimafólk 
af Suðurnesjum. Um verði að ræða 
margar danssýningar og lifandi tón-
list með tónlistarfólki frá Argentínu, 
Finnlandi og Íslandi.

Fyrst útlendinga til að opna 
tangóstað
Helen er fimmtug og segist standa 
á góðum tímamótum í lífi sínu. „Ég 
hef aldrei verið hressari. Dansfélagi 
minn er að verða 26 ára í vor.“ 
Hún er frá Stöð í Stöðvarfirði en 
flutti fljótlega eftir það til höfuð-
borgarinnar, þaðan sem hún flutti 
16 ára til Grindavíkur. Þaðan flutti 
hún sem tveggja barna móðir og 
ekkja til Lundar í Suður-Svíþjóð árið 
1989. „Síðan hafa mörg vötn runnið 
til sjávar og ég rekið þónokkra 
tangóstaði í Buenos Aires. Ég var 
fyrsti útlendingurinn, og kona, til 
að opna tangóstað í Argentínu, 
Mekku tangósins árið 2004. Þar 
að auki opnaði ég fyrsta reyklausa 

og „gayfriendly“ tangóstaðinn sem 
vakti mikla athygli í byrjun,“ segir 
Helen en þó hafi með tímanum 
allir þurft að lúta reykingabanninu 
og það væri brot á jafnréttislögum 
ef samkynhneigðum væri óheimilt 
að dansa saman í Buenos Aires 
samtímans.

Tangó er tjáskiptiform
Þegar Helen bjó í Lundi í Svíþjóð 
stóð hún fyrir ljóðahátíð (Poesi-
festivalen i Lund) í nokkur ár og sá 
þá m.a. um að bjóða ljóðskáldum 
víðsvegar að frá Svíþjóð, Kaup-
mannahöfn og Íslandi. Einnig 
tónlistarfólki, dönsurum og öðru 
skapandi listafólki þátttöku í há-
tíðinni sem alltaf tókst að sögn 
Helen mjög vel. Hún segist vinna 
með argentíska tangóinn sem 
dans, tjáningarform, en umfram 
allt sem tjáskiptiform og tengingu 
til hins aðilans, í bæði fylgjanda- og 
leiðarahlutverkinu. „Ég hef kennt 

tangó sl. 12 ár í Evrópu, Argentínu 
og Bandaríkjunum ein eða með 
öðrum. Kenni allt frá hefðbundnum 
tango til „queer“-tangó og allt þar á 
milli. Það mikilvægasta er að geta 
tjáð sig við hinn aðilann og njóta 
tangósins!“

Víkingakonan
Eiginmaður Helen hét Kjartan Ein-
arsson og lést úr bráðahvítblæði 
aðeins 27 ára árið 1988, þá tveggja 
barna faðir. „Þegar Kjartan 
lést var ég þegar langt komin 
með að klára stúdentsprófið 
sem ég varð að gera aðeins 
hlé á vegna barnsfæðinga, en 
það var sem ég fengi aukna 
orku frá þessu stærsta áfalli lífs 
míns og þrátt fyrir að 3 hjarta-
gallar fundust í eldri dótturinni 
aðeins tveimur mánuðum eftir 
að pabbi hennar dó og hún 
skorin upp með meðfylgjandi 
sjúkrahúsvist. Og þrátt fyrir sex 

vikna kennaraverkfall kláraði ég 
stúdentsprófið vorið eftir að ég 
varð ekkja og flutti til Svíþjóðar 
með dætrum mínum til að byrja í 
Háskólanum í Lundi um haustið.“ 
Helen segist snemma hafa byrjað 
að dansa bæði hlutverkin í tangó-
inum og hafi því fljótt orðið þekkt 
sem „La Vikinga“ (Víkingakonan) 
á hefðbundnu tangóstöðunum 
(milongas) í Buenos Aires fyrir 
að dansa hlutverk „karlmannsins“. 
Fyrir utan það að kenna, sýna, 
dansa og skipuleggja tangó hannar 
Helen og framleiðir eigið skómerki; 
La Vikinga. „Samhliða tangónum 
hef ég svo einnig skipulagt ferðir 
fyrir útlendinga, í Buenos Aires og 
um Argentínu,“ segir Helen hress í 
bragði og það virðist nóg að gera 
hjá henni.

Fimmtug og býður upp á tangóævintýri í Svartsengi:

ÉG HEF ALDREI VERIÐ HRESSARI

Ég var  
fyrsti útlend
ingurinn, og kona, 
til að opna tangó
stað í Argentínu, 
Mekku tangósins 
árið 2004.
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Mikið hefur verið byggt af parhúsum í Grindavík á undanförnum 
misserum og þau sett svip sinn á bæinn. Verktakinn sem byggir 
og selur húsin er Trésmiðja Heimis í Þorlákshöfn. Sigmar Árnason, 
byggingafulltrúi Grindavíkurbæjar, var fenginn til þess að spjalla 
um þetta. 

Seljast jafn óðum
„Við vorum með fjórar parhúsalóðir 
og verktakinn sótti strax um lóðir og 
byggði þar tvö parhús. Hann seldi 
þau nánast um leið og hann byrjaði 
á þeim. Svo sótti hann um að breyta 
raðhúsalóðum í parhúsalóðir og 
er að fara að byrja á þeim og er í 
raun búinn að selja megnið af þeim 
líka.“ Sigmar segir byggingarmátann 
ódýran því tvær íbúðir séu byggðar 
í einu og húsin að auki auðveldari 
í sölu en raðhús. „Miðjuhús í rað-

húsalengju eru aðeins með glugga 
í norður og suður og seljast síður 
en endahúsin. Við erum reyndar 
líka með raðhús í byggingu en þau 
eru ekki eins vinsæl.“  

Byggð í Þorlákshöfn en flutt 
hingað
Sigmar segir verktakann vera að 
byggja sjö parhús og hann sé búinn 
að selja fimm og hálft þeirra. Um 
sé að ræða tvo botnlanga í sama 
hverfi. „Þetta eru hálfpartinn eins 

og einingahús. Hann byggir þau í 
Þorlákshöfn og flytur þau hingað. 
Hann byggir mestmegnis sumar-
hús en parhúsin líka.“ Aðspurður 
segir Sigmar að hann hafi heyrt að 
fólk fái húsin á góðu verði og geti 
einnig keypt þau á mismunandi 
byggingarstigum. Þetta séu hentug 
hús, þriggja herbergja og ekki of 
stór og íburður ekki mikill. 

Nóg að gera hjá verktökum
Um stöðu nýbyggingamála í bæn-
um segir Sigmar að verið sé í raun 
að klára eitt hverfi og þá séu allar 
lóðir byggðar á því svæði. „Svo 
erum við einnig með stórar ein-
býlishúsalóðir. Búið er að byggja 
á 20% af því svæði sem gert er ráð 

fyrir að byggja á. Það er sko nóg að 
gera hjá verktökum í bænum. Búið 
að byggja nokkur iðnaðarhúsnæði, 
sólstofur og alls kyns önnur verk-
efni.“ Eignir sem bankarnir áttu og 

Íbúðalánasjóður á sé einnig verið 
að breyta og taka í gegn; stækka og 
byggja við. „Þær eignir hafa einnig 
verið að seljast á frekar skömmum 
tíma,“ segir Sigmar að lokum.

Parhús seljast grimmt í bænum: 

HENTUG HÚS OG 
ÍBURÐUR LÍTILL

Möguleikar miklir vegna byggingaframkvæmda:

BINDUR VONIR VIÐ ÖFLUGT SAMSTARF

Vart hefur farið framhjá nokkrum Grindvíkingi að bærinn stendur fyrir miklum 
framkvæmdum um þessar mundir. Byrjað var á íþróttamannvirkjunum og íþrótta-
húsið byggt fyrst, svo sundlaugin og að lokum stúkan. Tenginguna vantaði þarna 
á milli og í dag eru tvær afgreiðslur, ein í sundlauginni og önnur í íþróttahúsinu. 
Ákveðið var að ráðast í að byggja íþróttamiðstöð til að tengja þetta allt saman 
á einni hæð. 

Algjör bylting fyrir íþróttadeildirnar
„Í húsinu verður félagsaðstaða fyrir UMFG 
þar sem deildirnar verða með skrifstofu, 
fundaaðstöðu og aðstöðu fyrir eldhús og 
veislur. Þetta verður algjör bylting fyrir 
UMFG sem hefur verið hornreka í mörg 
ár. Þau hafa verið með aðstöðu í útistofu 
við grunnskólann,“ segir Þorsteinn Gunn-
arsson, sviðsstjóri frístunda- og menning-
arsviðs hjá Grindavíkurbæ. Þá muni gula 
húsið sem knattspyrnan hefur verið með 
hverfa. „Kvenfélagið kemur þarna líka 
inn sem hefur enga aðstöðu í dag en var 
áður í félagsheimilinu Festi. Síðan verða 

þarna búningsklefar fyrir sundlaugina og 
fótboltann, flottir klefar sem standast al-
þjóðlega staðla.“ Í gömlu sundlauginni 
verður einnig byggð líkamsræktaraðstaða 
og verður auglýst eftir aðilum sem gætu 
viljað leigja hana. Þá verður tengigangur á 
milli bygginganna. „Þetta kostar allt saman 
600 milljónir og það er ekki króna í lán. 
Notast er við veltufé frá rekstri og handbært 
fé úr sjóðunum,“ segir Þorsteinn. 

Bætt aðstaða og sérhönnuð rými
Þetta er bara fyrsti áfanginn því Þorsteinn 
bætir við að í framtíðinni sé gert ráð fyrir 

meiri framkvæmdum. „Svo var ákveðið að 
sameina skólabókasafnið og bæjarbóka-
safnið. Gamli leikfimisalurinn var rifinn og 
verið er að byggja 400 fermetra á hvorri 
hæð. Tónlistarskólinn verður uppi og bóka-
safnið niðri.“ Íþróttamannvirkin verða vígð 
1. desember og bókasafnið og tónlistarskól-
inn í ágúst. Sami verktakinn vinnur að hvoru 
tveggja, Grindin í Grindavík. Þorsteinn segir 
mikil samlegðaráhrif og nýtingarmöguleika 
skapast í tónlistarskólanum. Hann bindur 
vonir við öflugt samstarf. „Góð aðstaða 
verður fyrir tónlistarkennslu, tónleika og 
sérhönnuð hljóðrými og þarna verður upp-
tökustúdíó sem býður upp á ýmsa mögu-
leika fyrir nemendur og ekki síst kennara. 
Einnig hljóðversvinnu.“ 

Betri þjónusta með lengri 
opnunartíma
Þá hafði starfsfólk tónlistarskólans og bóka-
safnsins heilmikið um það að segja hvernig 
þetta var hannað. Fulltrúar þeirra voru í 
byggingarnefnd. „Það er vandað vel til 
verka. Bókasafnið hefur búið við þröngan 
kost en á nýjum stað er gert ráð fyrir aðstöðu 
fyrir nema og opnunartíminn lengist. Þetta 
verður svona skemmtileg menningarmið-
stöð. Núverandi starfsmenn munu auka 

við sig starfshlutfall.“ Spurður um viðbrögð 
bæjarbúa segir Þorsteinn flesta mjög já-
kvæða fyrir þessu. „Þetta er spurning um 
forgangsröðun, einhverjir vildu forgangs-
raða öðruvísi. Bæjarstjórnin og aðalstjórn 
UMFG voru samstíga í þessu og þar átti og 
á sér stað fín samvinna. Einnig var fulltrúi 
UMFG í byggingarnefnd.“ 

Þetta verður  
algjör bylting fyrir 
UMFG sem hefur 
verið hornreka í 
mörg ár. Þau hafa 
verið með aðstöðu 
í útistofu við grunn
skólann.
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Þegar Sigurður Ágústsson var átta ára átti hann myndavél og tók 
myndir af öllu mögulegu, m.a. af húsum og mannlífinu í Grinda-
vík. Hann kenndi ljósmyndun í mörg ár. Sem fyrrum yfirlögreglu-
þjónn og fulltrúi í 20 ár í skipulags- og byggingarnefnd þekkir 
hann bæinn sinn ansi vel. Það mætti því segja að hann hafi fengið 
nokkurs konar draumaverkefni í hendurnar við að skrá sögu elstu 
húsa Grindavíkur.

Varðveislugildi hvers húss 
metið
„Verkefnið snýst um það að Grinda-
víkurbær fékk beiðni frá Húsafrið-
unarnefnd um að skrá hús sem eru 
byggð um 1950 og eldri. Nokkur 
sveitarfélög hafa lokið þessu. Við 
erum fjögur að skrá úr hverju húsin 
voru byggð, hvenær og ef vitað er, 
hver byggði húsin og hverjir voru 
fyrstu íbúarnir. Síðan er verið að 
grafa upp myndir af húsunum eins 
og þau litu út í upphafi og svo eins 
og þau líta út í dag,“ segir Sigurður. 
Þau hafi aflað gagna og svo sé 
metið varðveislugildi hvers húss 
fyrir sig út frá upprunalegu útliti. 
Fá húsanna virðast hafi varðveislu-
gildi og flest séu nær óþekkjanleg. 
Þá sé búið í öllum elstu húsunum 
sem enn eru uppistandandi. 

Ýmislegt gert til að stækka 
húsin
Sigurður segir að flest hafi húsin 
verið í samskonar stíl, timburhús 
með risi en mislöng. Þau sem ekki 
hafi breyst hafi ekki verið mikið 
við haldið. „Helstu breytingar á 
húsum eru koparþak, bárujárns-
klæðning, forskölun og kannski 
bílskúr bætt við. Í einhverju tilfelli 
voru notaðir til byggingar bitar úr 
skipi sem strandaði úti á stapa. Það 
er eins og að það hafi verið byggt í 
kringum húsin og rifnir niður veggir 
til að stækka rýmin. Hús sem eru 
lítið breytt er bara búið að klæða 
að utan. Einstaka hús voru alveg 
rifin.“ Sigurður segist hafa verið 
einn þeirra sem var svekktur yfir 
því að hús voru rifin. „Þá hverfur 
sagan með. Það ólust allt upp í 20 
börn í einu húsi.“ 

6070 hús í fyrstu atrennu
Spurður um hvað hafi verið mest 
gefandi við að vinna þetta verkefni 
segist Sigurður alltaf hafa verið for-
vitinn um sögu Grindavíkur. „Ég er 
fæddur og uppalinn hérna. Maður 
fær miklu meiri innsýn inn í mann-
lífið eins og það var hérna með því 
að tala við fjölda eldra fólks sem 
jafnvel var fæddur í húsunum og 
getur sagt manni sitthvað um lífið 
eins og það var þá.“ Allar upp-
lýsingar sem Sigurður og félagar 
hans hafa aflað eru skráðar skipu-
lega í rafrænt kerfi sem var gert 
sérstaklega af Húsafriðunarnefnd 
fyrir þetta verkefni. „Þetta eru um 
60-70 hús í fyrstu atrennu. Bygg-
inganefndin var búin að afmarka 
svæðið sem er frá gatnamótum 
Víkurbrautar og Ásabrautar og svo 
suður. Þar er elsti hluti bæjarins. 
Ég skráði nánast öll húsin því við 
vorum ekki með á hreinu fjöldann 
þegar við byrjuðum,“ segir Sigurður 
og bætir við að mikið sé spurt um 
hvort allar þessar upplýsingar verði 
ekki gefnar út.

Skráir sögu elstu húsa Grindavíkur:

SAGAN HVERFUR
 EF HÚS ER RIFIÐ

Óska Grindvíkingum til hamingju 
með 40 ára kaupstaðarafmælið

5 af elstu húsunum  fyrr og nú: 

BALDURSHAGI

SJÁVARHÓLAR

GARÐHÚS

VESTURBÆR

GÖRÐUM
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Birna Óladóttir er flestum Grindvíkingum vel kunn, enda hefur hún 
verið afar sýnileg í félagsmálum í bænum um áratuga skeið. Birna 
var á síðastliðnu ári gerð að heiðursfélaga Kvenfélags Grindavíkur. 
Hún er gift Dagbjarti Einarssyni, sem um tíma rak stórútgerðina 
Fiskanes. 

Þefuðu hvort af öðru
Birna er fædd og uppalin í Grímsey. 
Á 6. áratug síðustu aldar fór hún 
á vertíð til Grindavíkur til að ná 
sér í pening. „Ég náði bara í Dag-
bjart í staðinn. Þá átti ég systur 
hérna, gifta tveggja barna móður. 
Ég bjó hjá henni og starfaði hérna 
í frystihúsinu. Þá var Dagbjartur í 
Sjómannaskólanum. Ég ætlaði upp-
haflega að verða íþróttakennari.“ 
Birna segir að þau hafi reyndar 
kynnst fyrst í Grímsey, þegar hún 
starfaði í Kaupfélaginu og hann 
var á síldarbát. „Þá fengum við að 
þefa aðeins hvort af öðru. Svo gekk 
þetta allt upp hjá okkur, höfum átt 
góð 54 ár saman. Teljumst mjög 
heppin.“ Saman eiga þau hjón fimm 
börn, barnabörnin eru orðin 18 og 
langömmubörnin fjögur. „Svo er 
góður slatti af skábörnum, þau eru 
ömmubörnin mín líka.“ 

Börnin stofnuðu Backstabbing 
Beatles
Heimasíminn og farsími Birnu 
hringja til skiptis öðru hverju á 
meðan á viðtali stendur og þar 
eru börnin og barnabörnin að 
heyra í henni. Birna segir fólkið 

sitt mjög duglegt að kíkja til sín 
og sambandið við þau sé gott. 
„Æ skelfing er ég fegin að síminn 
hringir oft. Það er svo gott að heyra 
í fólkinu mínu. Öll börnin mín búa 
hér í Grindavík. Við erum afskap-
lega heppin með börn, þetta er 
allt strangheiðarlegt fólk. Svo eru 
þau líka hæfileikarík. Bræðurnir 
fjórir og systirin stofnuðu band 
sem heitir Backstabbing Beatles. 
Þau spila bara Bítlalög og æfingar 
fara gjarnan fram í bílskúr Einars, 
elsta sonar míns.“ 

Spilin góður félagsskapur
Á borðinu sem blaðamaður og 
Birna sitja við eru spil. „Spilin eru 
góður félagsskapur. Við hjónin 
leggjum oft kapal. Því fylgir svo 
mikil slökun. „Ég kann marga kapla 
en legg dollarakapalinn oftast,“ seg-
ir Birna. Þau hjón eru afar samrýnd 
og Birna segir að til að mynda oft 
sé hlegið að þeim fyrir hversu nýtin 
þau séu. „Ég held og vona að margir 
séu farnir að hugsa öðruvísi eftir 
hrun. Manni hryllir við því hversu 
miklu er hent af mat. Ég geri alltaf 
tvöfaldan eða þrefaldan skammt 
af kartöflumús og set í frysti. Allir 

matarafgangar fara í frysti eða eru 
borðaðir daginn eftir.“ 

„Hvernig í andskotanum...“
Í uppeldinu segist Birna einnig ætíð 
hafa brýnt fyrir börnum sínum að 
vera góð við aðra og hjálpa þeim 
sem eru minni máttar. „Þau hafa 
oft hlegið að okkur með að við 
séum með aðeins of stórt hjarta. 
Við höfum hjálpað svo mörgum,“ 
segir Birna og brosir. Einnig segir 
hún enn hlegið að því þegar 
yngsti sonur hennar var fimm ára 
og nýbúinn að missa afa sinn. Þá 
hafi sá stutti tekið upp á því að 
bölva í tíma og ótíma. „Ég var alltaf 
að segja við hann hversu ljótt það 
væri að bölva, að afi myndi heyra í 
honum og svona. Þá svaraði hann 
bara: Hvernig í andskotanum fara 
þeir að því að heyra svona langt?“ 

Gott að gefa 
Birna byrjaði í kvenfélagi fyrir 
norðan 14 ára og þegar hún flutti 
til Grindavíkur 18 ára árið 1959 
gerðist hún meðlimur í Kvenfélagi 
Grindavíkur. „Ég hef alltaf verið 
mikil félagsmanneskja. Ég mæti á 
alla fundi og var í stjórn í 17 ár, þar 
af í níu ár sem formaður.“ Hún segir 
það besta við slík störf sé að hitta 
konurnar og vita að hún sé að gera 
góða hluti. „Okkur er ekkert óvið-
komandi að styrkja. Hvort sem það 
er kirkjan, skólinn, heilsugæslan og 
þeir sem minna mega sín. Það eru 
alltaf einhverjir sem þurfa aðstoð.“ 
Hún segir fólk afskaplega þakklátt 
fyrir það sem það fær og tilfinn-
ingin að gefa sé góð. Kvenfélagið 
hefur aðallega fjármagnað styrkina 
með sjómannadagskaffi, en heldur 
einnig tvö bingó á ári og seldu 
lengi vel jólakort. „Við höfum verið 
svolítið í því að gera eitthvað fyrir 
okkur líka. Til að mynda stofnuðum 
við ferðanefnd. Við höfum verið 
heppnar með hversu margar ungar 
konur hafa bæst í hópinn. Tengda-
dóttir mín er nýtekin við, Sólveig 
Ólafsdóttir, mjög kraftmikil kona,“ 
segir Birna stolt.  

Ekki henda neinu!
Auk þess að vera í Kvenfélaginu 
hittir Birna á hverjum mánudegi 
hressar konur hjá Rauða krossinum 
í þrjá tíma. Þar flokka þær fatnað 
sem skilar sér frá bæjarbúum í gám 
við hús Rauða krossins. „Þrjár til 
fjórar konur taka upp úr pokunum 
sem koma í gáminn og flokka. Rest-
in sér um að laga það sem laga þarf 
og setja svo saman í pakkningar og 
gera tilbúið til afhendingar. Mest af 
þessu er sent til Hvíta Rússlands.“ 
Birna segir það gefa sér mjög mikið 
að koma að gagni og vita að hægt 
er að hjálpa til. Hún hvetur bæjar-
búa, sem og aðra landsmenn, að 
henda engum fatnaði, heldur gefa 
hann til Rauða krossins. „Það nýtist 
allt. Líka það sem er götótt og illa 
farið. Það fer í svokallaðan tæting 
og er endurnýtt. Einng tökum við 
glaðar á móti hnyklum, efnisbútum, 
tvinnum og alls kyns fataafgöngum. 
Ekki henda neinu!“

Keyptu Svefneyjar í Breiðafirði
Birna segir Dagbjart hafa áður 
fyrr verið mikið í hestamennsku 
en hann slasaðist mikið fyrir sjö 
árum síðan og hefur ekki farið á 
hestbak síðan. „Við fórum alltaf í 
hestaferðir þar sem ég var trússar-
inn með fellihýsið í eftirdragi. Ein 
til tvær ferðir á hverju sumri. Við 
vorum með hestana í svokölluðu 
Víkursamfélagi.“ Árið 1994 keyptu 
þau hjón Svefneyjar í Breiðafirði 
og hafa oft dvalið þar, aðallega 
yfir sumartímann. Árið 2004 keypti 
Birna svo æskuheimili sitt í Grímsey 
og búið er að gera það ansi vel 
upp síðan. „Fyrst var það 90 fer-
metrar á einni hæð. Síðan byggðum 
við alltaf meira við það. Í dag eru 

herbergin eru orðin tíu og baðher-
bergin tvö. Húsið er fjölskyldunni 
mikill sælureitur og mikið notað. 
„Ég ber enn miklar taugar til Gríms-
eyjar. Þar verður ættarmót í sumar 
og ég hlakka mikið til. Ætli það 
komi ekki vel á annað hundrað 
manns,“ segir Birna. 

Bjó til forvarnaleið gegn 
reykingum
Samband Birnu við barnabörnin 
er afar sterkt og gott. Gagnkvæmt 
traust ríkir og heiðarleiki. Birnu 
er illa við reykingar, sérstaklega 
vegna þess hversu heilsuspillandi 
þær eru og dýrar. Fjögur af fimm 
börnum hennar reyktu en eru hætt 
því. Birna segist ósköp fegin því 
en ákvað að finna eigin forvarna-
leið fyrir barnabörnin. „Þegar elsta 
barnabarnið fermdist lagði ég 150 
þúsund inn á reikning og sagði að 
það fengi þann pening með vöxtum 
ef það léti reykingar eiga sig fram að 
17 ára aldri. En þó með því skilyrði 
að ef það byrjar að reykja yrði að 
endurgreiða mér aftur. Síðan hef 
ég gert þetta fyrir þau öll.“ Hún 
segir eitt barnabarnið hafa verið svo 
heiðarlegt að það kom til hennar og 
endurgreiddi fjárhæðina þegar það 
byrjaði að reykja. Hún segir tímana 
ansi breytta síðan börnin hennar 
ólust upp. „Þá byrjuðu þau að vinna 
fyrir sér 11 eða 12 ára í Fiskanesi á 
sumrin. Í dag má það ekki. Yngsti 
sonur okkar vildi byrja að vinna fyrr 
en við neituðum honum því. Þá 
réði hann sig bara sjálfur í vinnu og 
þegar hann kom heim með fyrsta 
5000 króna seðilinn sagði hann: 
Hvort á ég að setja þetta í ramma 
eða upp á vegg?“

Drífandi ættmóðir fær mikið út úr því að gera gagn: 

ALLTAF VERIÐ MIKIL 
FÉLAGSMANNESKJA

Okkur er ekkert óviðkomandi  
að styrkja. Hvort sem það er kirkjan, 
skólinn, heilsugæslan og þeir sem 
minna mega sín. Það eru alltaf ein
hverjir sem þurfa aðstoð.

Þá fengum við að þefa aðeins 
hvort af öðru. Svo gekk þetta allt 
upp hjá okkur, höfum átt góð 54 ár 
saman. Teljumst mjög heppin.

Sigurður Bergmann aðalvarðstjóri 
tók á móti Dagbjarti Einarssyni og 
Birnu Óladóttur með handabandi á 
40 ára afmæli Grindavíkur.

Birna á heimili sínu. 



NISSAN Micra VISIA.
Árg 2013, ek: 22 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.

Verð 2.280.000,-

HYUNDAI Getz gls.
Árgerð 2008, ekinn 48 Þ.KM, bensín, 
5 gírar.

Verð 1.320.000,-

MCC Smart. 
Árgerð 2000, ekinn 107 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 590.000.,-

SUBARU Forester.
Árgerð 2009, ekinn 57 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.

Verð 3.290.000,-

NISSAN Double cab 33”
Árg. 2005, ek: 151 Þ.KM, dísel

 Verð 1.790.000,-

OPEL Corsa enjoy.
Árgerð 2008, ekinn 115 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Verð 1.180.000,-

CHEVROLET Sport van.
Árgerð 1979, ekinn 116 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 690.000,-

LEXUS Rx400h.
Árgerð 2007, ekinn 120 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.650.000,-

BMW 545i.
Árg 2003, ek: 233 Þ.KM, bensín, ssk

Verð 1.980.000,-

OPEL Astra.
Árgerð 2008, ekinn 139 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Tilboðs Verð 990.000,-

VIKING 1906 epic.
Árgerð 2007

Tilboðsverð 790.000,-

NISSAN Leaf sl.
Árgerð 2013, ekinn 6 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur.

Verð 3.790.000,-

PALOMINO Yearling 10 fet
Sólarsella loftnet ísskápur fortjald 
og margt fl. Árgerð 2006

Verð 1.390.000,-

MITSUBISHI Eclipse rs .
Árgerð 1996, ekinn 112 Þ.MÍLUR, 
bensín, 5 gírar.

Verð 450.000,-

SUZUKI Intruder volusia 
black/chrome 800cc.
Árgerð 2009, ekinn 8 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 750.000,-

M.BENZ M ml 320 cdi 4matic 
320/350 (122).
Árgerð 2007, ekinn 164 Þ.KM, dísel, sjálfsk.

Tilboðsverð 4.890.000,-

FORD Focus trens liftback.
Árgerð 2008, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
5 gírar.

Verð 1.380.000,-

ISUZU Trooper.
Árgerð 1999, ekinn 219 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Verð 590.000,-

SKODA Fabia comfort station.
Árgerð 2006, ekinn 103 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Verð 890.000,-

CHEVROLET Captiva luxury.
Árgerð 2011, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Tilboðsverð 4.950.000,-

LÆGRI SÖLULAUN

Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00 og á laugardötum frá 10:00 til 14:00.

Bolafótur 1 - 260 Reykjanesbær - GE bílar ehf - Sími 420 0400 - gebilar@gebilar.is - www.gebilar.is

UMBOÐSAÐILI

TÍMAPANTANIR Í SÍMA 4567600

Allt á einum staðAllt á einum stað
Bílasala - Bílaverkstæði - Varahlutasala - Bónstöð
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Sigurður Óli Hilmarsson er formaður samtakanna Grindavík Ex-
perience (Upplifðu Grindavík) sem stofnuð voru af fjórtán ferða-
þjónustuaðilum í Grindavík árið 2008. Aðdragandann að stofnun 
þeirra má rekja til þátttöku margra þessara aðila að námskeiðinu 
Hagvöxtur á Heimaslóð fyrir Reykjanes (HH-verkefni) á vegum 
Útflutningsráðs í byrjun sama árs og þeirra hugmynda sem þar 
kviknuðu.

Vilja efla aðgengi og greiða 
götur                  
„Við reyndum að stofna samtök 
fyrir allt Reykjanes en það gekk 
ekki upp. Við einbeittum okkur 
því að Grindavík, enda hefur 
það svæði verið aðal drifkraftur 
í ferðamannaiðnaði á Reykjanesi. 
Allir eru þó velkomnir í samtökin“ 
segir Sigurður og að samtökin hafi 
verið töluvert virk í að þrýsta á 
bæjaryfirvöld og stjórnsýsluna til 
að koma að aðgengi fyrir alla og 
greiða götur allra hópa þar sem 
við á, með leyfismál og slíkt. „Þar 
hefur Grindavíkurbær stutt okkur 
vel í gegnum tíðina, bæði tilveru 
þeirra fyrirtækja sem starfa hérna 
og samstarfið við Grindavíkurbæ 
og starfsmenn hans hefur verið 
mjög gott.“

Samvinna ofar samkeppni
Sigurður segir að það hafi tekið 
aðila í ferðaþjónustunni tíma að 
átta sig á því að samvinna væri 
ofar samkeppni. „Við gerðum 
okkur fljótlega grein fyrir því að 
við viljum vera góð í því sem við 
gerum og höfum þá unnið með 
öðrum aðilum til þess að styrkja 
bæði þá og okkur. Þegar ferða-
maður leitar til okkar þá spyrjum 
við alltaf í leiðinni hvort hann vilji 
annars konar upplifun og þjónustu 
í leiðinni. Þannig aukum við líka 
verðmætin sem verða skilin eftir 
í bæjarfélaginu. Þetta virkar fyrir 
alla.“ Hann segir að þau skipuleggi 
„allan pakkann“ ef fólk vill; jafnvel 
eitthvað út á land líka. „Þetta byrjar 
oft í einum tölvupósti og endar í 
ferð um allt landið,“ segir Sigurður.

Meira til en Gullni hringurinn
Reykjanesið er perla sem Sigurður 
segir fólk stundum lengi að kveikja 
á. „Það er til meira en Gullni hring-
urinn og hægt er að njóta þess svo 
vel akandi, á fjórhjólum, reiðhjólum 

eða gangandi. Við bjóðum upp á 
staði sem standast fyllilega saman-
burð við flottustu staði á landinu, 
eins og Trölladyngju, Eldvötn, 
Gunnuhver og fleira. Þetta er því-
lík upplifun og margir vita ekki af 
þessu. Við undrum okkur oft á því 
hvers vegna Reyknesingar keyra út 
á land til að njóta fallegrar náttúru 
þegar í raun nægir að reima á sig 
skóna og halda af stað.“

Bæjarfélögin ryðji jarðveginn
Sigurður segir ferðamálasamtökin 
hugsa í lausnum og til lengri tíma. 
„Við viljum ekki bara benda á stíg 
sem búið er að leggja heldur einnig 
einhvern sem getur farið með og 
talað um það sem hægt er að sjá frá 
stígnum.“ Í sumar eru þau t.a.m. að 
vinna að verkefni sem eru hjólreiða-
ferðir frá Bláa lóninu. „Við erum 
stærsta fyrirtækið í svona afþrey-
ingu á Reykjanesi. Stofnun svona 
fyrirtækis krefst mikillar þolinmæði 
og við höfum unnið með bænum 
með innviði ferðaþjónustunnar á 
svæðinu.“ Sigurður bætir við að eftir 
stofnun Jarðminjagarðsins sé verið 
að vinna að leiðarkerfi um garðinn 
og vonir séu bundnar við aðkomu 
bæjarfélaganna að honum. „Það eru 
engin takmörk fyrir því sem hægt 
er að gera ef við höfum þolinmæði 
og samstöðu. Bæjarfélögin verða 
að ryðja jarðveginn fyrir fyrirtækin.“

Sýna ferðamönnum hvar 
mannbjörg varð
Þá segir Sigurður að ferðaþjónustan 
sé búin að þarfagreina Reykjanes 
og hægt sé að bjóða upp á skipu-
lagða dagskrá í u.þ.b. fjóra daga. 
„Svo höfum við söguna hérna og 
t.d. hafa ferðaþjónar tengt starfsemi 
sína við sögu björgunarsveitarinnar, 
sögu og sjósókn. 230 manns hefur 
verið bjargað á Grindavíkursvæðinu 
frá árinu 1930. Mannbjörg varð 
þegar báturinn Hrafn III GK fórst 
1988 og hann er að hluta til undir 
brimvarnargarðinum við Hópsnes. 
Við stoppum oft við og segjum fólki 
söguna af því björgunarafreki,“ 
segir Sigurður.  

Æ erfiðara að selja ósnortna 
náttúru
Spurður um framtíðarsýn ferðamála 
segir Sigurður að aukna samvinnu 
þurfi á milli ferðaþjónustunnar, 
Hitaveitunnar og jafnvel Vegar-
gerðarinnar. „Við þurfum að spila 
meira saman til að ferðamenn geti 
farið þar sem við á í sýnileika við 
hitaveituna en á öðrum stöðum 
þurfi þeir að komast framhjá. Þar 
þarf að taka til hendinni.“ Alltaf 
verði erfiðara að selja ferðamönn-
um ósnortna náttúru þegar verið 
sé að breyta vinsælum leiðum í 
iðnaðarsvæði. „Þá er verið að taka 
upplifunina af því sem verið er að 
bjóða. Grindavík er aðeins fimm 
mínútna fjarlægð frá Bláa lóninu. 
Og er það mesti styrkur ferða-
þjónustunnar,“ segir Sigurður að 
endingu.  

Sameinuðust í stærsta afþreyingarfyrirtæki á Reykjanesi:

MEÐ ÞOLINMÆÐI 
OG SAMSTÖÐU 

GETUM VIÐ ALLT

Við gerðum okkur fljótlega  
grein fyrir því að við viljum vera 
góð í því sem við gerum og höfum 
þá unnið með öðrum aðilum til 
þess að styrkja bæði þá og okkur.

Við viljum ekki bara benda á 
stíg sem búið er að leggja heldur 
einnig einhvern sem getur farið 
með og talað um það sem hægt er 
að sjá frá stígnum.



www.grindavik.is

Grindavík swimming  
pool facility is ideal for 
family vacationers. 

With its 25 m pool, a 
children’s pool, water  -
slide, hot tubs,  tanning 
beds and  fitness  facility, 
the  facility has some-
thing for everyone. 

Summer opening hours:
Monday - Thursday 06:00 AM - 9:00 PM
Friday 06:00 AM - 8:00 PM
Weekends 10:00 AM - 5:00 PM

Sundlaug Grindavíkur er sannkallaður 
sælureitur fyrir alla fjöls kylduna. 

Þar er 25 m útisundlaug, vatnsrenni-
braut,  barnalaug með svepp og tveir 
heitir pottar og annar með nuddi. 

Jafnframt er ljósabekkur ásamt 
líkamsræktarstöð.

Sumaropnunartími:

Mánudaga - fimmtudaga kl. 06:00 - 21:00

Föstudaga kl. 06:00 - 20:00

Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 17:00

Austurvegi 1  •  Sími/Phone: (+354) 426 7555
ithrottir@grindavik.is  •  www.grindavik.is

Sundlaug 
Grindavíkur
Swimming Pool
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Metnaðurinn borgaði sig:

TJALDSVÆÐIÐ HEFUR 
SANNAÐ GILDI SITT
Grindvíkingar eiga glæsilegt tjaldsvæði sem byggt var 2009. 
Mikill metnaður var lagður í það á sínum tíma og þjónustu-
húsi bætt við og allt var sérhannað og dýrt. Grindvíkingar 
sjá alls ekki eftir því í dag því þeir sem þekkja tjaldsvæði á 
Íslandi vita að þetta er mikið nýtt. Einnig hefur það komið 
fram í könnunum um notkun tjaldsvæða. Helmingur þeirra 
sem nýta tjaldsvæðið í Grindavík eru útlendingar og Íslend-
ingar sem nýta svæðið eru svipað margir. Vinsælt er meðal 
Íslendinga að halda ýmis konar mót; ættarmót eða á vegum 
félagasamtaka. Flestir útlendingarnir koma úr flugi eða fara 
í flug og dvelja eina nótt. Þeir eru svo ánægðir með svæðið 
og aðstöðuna að þeir koma aftur í lok ferðarinnar og nýta 
jafnvel tvo til þrjá daga til að skoða sig um. 

Nálægðin við Bláa lónið hefur 
einnig heilmikið að segja. Þá 
hefur tilkoma Suðurstrandar-
vegar frá Grindavík til Þor-
lákshafnar breytt viðhorfi til 
staðsetningar Grindavíkur. 
Tjaldsvæðið er við Austurveginn 
sem kemur í beinu framhaldi 
af Suðurstrandarveginum. Sam-
félagið í Grindavík nýtur dálítið 
góðs af því líka og aðsóknin 
á tjaldsvæðið hefur aukist um 

20% á hverju ári undanfarin ár. 
Tjaldsvæðið hefur einnig sannað 
gildi sitt og komið hefur svolítið 
á óvart að ferðamennirnir sem 
gista þar skilja meira eftir sig í 
gjaldeyri en von var á, t.d. með 
því að fara á veitingahúsin og 
kaupa í verslununum. Lagður 
hefur verið metnaður í að hafa 
góða þjónustu á svæðinu og 
allt til alls. 

1. Hópsnesið 
Þar er aðgengi fyrir alla og for-
réttindi að hafa þetta stórfenglega 
náttúruundur í bæjarhlaðinu með 
alla sína sögu af búsetu og skips-
ströndum.

2. Selártangar
Þar er aðgengi gott fyrir alla og 
þar ertu kominn niður á fallega 
strönd sem útróður og sjósókn voru 
stunduð fram til ársins 1884 og má 
sjá minjar um það á svæðinu.

3. Eldvörp
Gott að komast að svæðinu fyrir 
alla til að skoða gígana þar. Þetta 

er eitt af mörgum undrum Reykja-
ness og ótrúlega fáir sem hafa séð 
þessa perlu. Mælt er með göngu-
ferð um svæðið, taka sunnudag frá, 
setja á sig gönguskóna og ganga 
Preststíginn.

4. Gunnuhver
Aðgengi fyrir alla á einstöku háhita-
svæði vestarlega á Reykjanesinu.

5. Reykjanestá
Stórkostlegt að standa á hraun-
kambinum, horfa á brimið og bera 
Eldey augum sem er 70 metra há 
eyja úti í hafi.

Margar náttúruperlur í og við nágrenni Grindavíkur: 

FIMM VINSÆLUSTU 
FERÐAMANNASTAÐIRNIR

Eldvörp.

Gunnuhver.

Reykjanestá.

Hópsnes.



Grindavíkurbær 40 ára - 17

Markviss hreyfing og útivist: 

STARFSMENN BÆJARINS HJÓLA EÐA GANGA TIL VINNU
Grindavíkurbær hefur gert hreyfisamninga við 45 starfsmenn til næstu fimm mánaða þar sem starfsmenn 
geta nýtt sér vistvænar samgöngur eins og hjólreiðar eða göngu á leið til og frá vinnu og/eða til ferða á 
vegum vinnuveitanda. Hreyfisamningur er 5000 krónur á mánuði sem greiðist út mánaðarlega. Styrkur 
þessi er undanþeginn staðgreiðslu skv. reglum um skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2014.

Kjöraðstæður til hreyfingar
Um tilraunaverkefni er að ræða í sumar og keypt hafa 
verið fjögur reiðhjól fyrir verkefnið. Skylda er að nota 
hjálm og vesti þegar farið er á milli stofnana. Starfs-
fólk þarf að skila inn hreyfidagbók til forstöðumanns 
í hverjum mánuði. Verkefnið hefur farið vel af stað og 
er mikil ánægja ríkjandi meðal starfsfólks. Í Grindavík 
eru kjöraðstæður fyrir starfsfólk að ganga eða hjóla til 
vinnu. Aðstæður í Grindavík eru þannig að tiltölulega 
stutt er á milli staða og ekki er miklum brekkum eða 
hæðum fyrir að fara. Mikið átak hefur verið unnið í 
gerð göngustíga, t.d. upp að Þorbirni, út í Þórkötlu-
staðahverfi og niður við höfn. Þessir stígar nýtast hjól-
reiðafólki jafn vel og þeim sem ganga sér til heilsu-
bótar. Einnig hefur verið gert átak í því að auka öryggi í 
umferðinni og sérstaklega í kringum skólastofnanir og 
íþróttamannvirki. Allt er þetta liður í því að bæta um-
hverfis- og eða samgöngumál fyrir íbúa Grindavíkur.

Þægilegar vegalengdir
Einnig gefst starfsfólki fjögurra stofnana hjá Grinda-
víkurbæ tækifæri til þess að fara á reiðhjóli á milli 
stofnana bæjarins þegar þeir þurfa að sinna erindum 
starfs síns vegna. Þetta er liður í því að hvetja starfs-
menn til þess að leggja bílnum og nota hjól til að fara á 
milli staða. Vegalengdir á milli stofnana Grindavíkur-
bæjar eru tiltölulega þægilegar fyrir þennan umhverf-
isvæna samgöngumáta. Mikil ánægja er á meðal starfs-
fólks viðkomandi stofnana með þetta umhverfisvæna 
verkefni. 

Undanfarin misseri hefur verið unnið að undirbúningi á stækkun 
og viðbótum spa upplifunarsvæðis Bláa lónsins og byggingu á 62 
herbergja lúxushóteli þar sem áhersla er á gæði og upplifun gesta. 
„Stefnt er að því að byggingaframkvæmdir hefjist haustið 2014. 
Undanfarna mánuði hafa þrjú hönnunarteymi verið að störfum; 
arkitektar, verkfræðingar og upplifunarhönnuðir,“ segir Grímur 
Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins. Teymin eru komin  langt í vinnu 
sinni og að sögn Gríms fer hönnunarfasa verkefnisins senn að ljúka. 
„Upplifunarhönnun er mikilvægur þáttur hönnunarferlisins en 
hún felur í sér að skapa stemningu og andrúmsloft til að upplifun 
gesta verði einstök.“ 

100 ný vel launuð störf 
Hótel og stækkun á upplifunar-
svæði Bláa lónsins mun skapa um 
100 ný störf. „Mörg starfanna munu 
krefjast sérfræðimenntunar á sviði 
hótel- og veitingareksturs, snyrti- og 

nuddmeðferða og leiðsagnar. Mark-
hópur Bláa lónsins vegna þessa eru 
ferðamenn sem leita eftir gæðum 
og upplifun,“ segir Grímur.

Fjöldi afleiddra starfa
Grímur segir að uppbyggingin muni 
einnig skapa fjölda afleiddra starfa í 
nærumhverfinu t.d. í ferðaþjónustu 
á Reykjanesi, samstarf um hráefni 
fyrir veitingar og verkefni er lúta 
að upplifun gesta. „Bláa lónið 
hefur fundið fyrir mikilli eftirspurn 
á meðal gesta eftir aukinni upplifun 
og gistingu og teljum við að nú sé 
rétti tíminn til að hefja undirbúning 
að verkefninu. Reynsla Bláa lónsins 
er sú að gestir þess eru tilbúnir 
til að greiða fyrir góða þjónustu 
og upplifun.“ Uppbyggingin er í 
samræmi við þróun á vörumerkinu 
Blue Lagoon Iceland.

Þjónusta Bláa lónsins vex og dafnar: 

SPA UPPLIFUNARSVÆÐI OG HÓTEL
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Róbert Ragnarsson hefur starfað sem bæjarstjóri Grindavíkur í tæp 
fjögur ár. Það er ekki fyrsta starf hans í því samfélagi því tvítugur 
kenndi hann við grunnskólann og var ferðamálafulltrúi bæjarins 
árið 1999. Í millitíðinni var hann einnig bæjarstjóri í Vogum. 

Allir stoltir af sínu og sínum
„Það eru komin 18 ár síðan ég flutti 
frá Keflavík, en þar ólst ég upp. 
Ég er þó ættaður frá Járngerðar-
stöðum og á mínu heimili var alltaf 
talað vel um Grindavík. Vinur minn 
sagði við mig þegar ég var ráðinn í 
starf bæjarstjóra: Grindvíkingar eru 
búnir að gleyma því að þú ert Kefl-
víkingur,“ segir Róbert og brosir. 
Hann hafi fengið á sig stríðniskot 
eins og: „Hvað ert þú að gera hér? 
Ert þú úlfur í sauðargæru?“ Upplifun 
sína af samfélaginu í Grindavík segir 
hann mjög góða og vel hafi verið 
tekið á móti honum og fjölskyldu 
hans. „Þú ert kominn í gulan búning 
eftir korter þegar þú flytur hingað 
og ert spurður að því hvort þú sért 
ekki búinn að fara á Þorbjörn. Hér 
eru allir stoltir af sínu og sínum, 
líka brottfluttum.“ 

Brjálæðingarnir byggðu upp 
samfélagið
Róbert segir að það að vera íbúi 
í Grindavík sé dálítið eins og í 
Keflavík þegar hann var barn. 
„Það hittast allir í búðinni, hér er 
einn grunnskóli, krakkarnir labba á 
æfingar og allir halda með Grinda-
vík.“ Honum fannst gott að alast 
upp í slíku umhverfi og honum 
finnst einnig gott að ala sín börn 
upp hér. „Það er rosalegur kraftur 
í samfélaginu. Ég heyrði því fleygt 
frá eldri Grindvíkingum að allir sem 
höfðu vit á því að fara héðan á 
miðöldum fóru til Reykjavíkur eða 
Kaupmannahafnar. Brjálæðingarnir 
urðu eftir og þeirra kynslóðir hafa 
byggt upp samfélagið hér síðustu 
aldir.“ Hann útskýrir að það þurfi 
að vera dálítill brjálæðingur í sér 

að vaða með haka og skóflur til 
að moka út hópið sem myndar 
höfnina og gera grundvöllinn að 
Grindavík. „Það er þessi barátta 
og brjálæði sem einkennir dálítið 
samfélagið hérna. Rífa upp íþrótta-
starf og eiga Íslandsmeistara tvö ár í 
röð og bikarmeistara í 3000 manna 
samfélagi. Lið í efstu deild bæði 
í kvenna- og karlaflokki í körfu-
bolta og fótbolta.“ Róbert segir 
að til marks um kraftinn í menn-
ingunni og samfélaginu er hversu 
stórt er hugsað. „Það er eins og 
að Grindvíkingar haldi stundum 
að þeir séu 30 þúsund. Menn eru 
með flottasta tjaldsvæðið á landinu, 
stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og 
stóra skóla. Þorbjörn er „stærsta“ 
fjall á landinu og einhvern veginn 
er allt hægt hérna; það er bara fram-
kvæmt og ofboðslega gaman að 
taka þátt í því.“

Er brúarsmiðurinn
Að mati Róberts hefur mikil breyting 
orðið á menningunni í Grindavík 
síðan hann starfaði þar um síðustu 
aldamót. Menningin hafi áður verið 
aðallega tengd við sjávarútveg og 
íþróttir og haldnir hámenningarlegir 
viðburðir í samvinnu við Bláa lónið. 
„Íbúar hérna í bænum tóku minni 
þátt en gestir. Núna mæta Grindvík-
ingar og taka þátt í öllu.“ Þá hafi allir 
staðlar líka breyst. Þjónusta skiptir 
meira máli og fólk skilur mikilvægi 
hennar. „Við rekum hérna fimm 
eða sex veitinga- og kaffihús. Við 
erum ekkert bara sjóarar.“ Að vera 
bæjarstjóri í svona samfélagi segir 
Róbert dálítið eins og að vera brúar-
smiður. Hér sé meiri- og minnihluti 
og hann sjái um að vinna fyrir alla 

og byggja brú á milli allra hags-
munaaðila, þannig að fólk skilji 
hvert annað og geti mæst. „Ég er 
stjórnmálafræðingur og veit lítið um 
margt. Tek miklar upplýsingar frá 
mörgum og reyni að skilja þá og 
miðla til allra.“ Aðspurður telur Ró-
bert sig vera liðsheildarstjórnanda 
sem reyni að draga fólk saman og 
brúa bil. Hann heyri þó frá körl-
unum á bryggjunni að hann sjáist 
ekki mikið þar. „Ég fór einn túr á 
sjó og vann eitt sumar frystihúsi og 
hef ekki mikla reynslu af sjávarút-
vegi. Ég yrði bara eins og álfur út 
úr hól að spjalla við þá. Ég fer þó 
á hverju ári á milli fyrirtækja með 
hafnarstjóra og skipulagsfulltrúa 
og við ræðum það sem hægt er 
að gera til að komast til móts við 
væntingar.“

Tekist heiðarlega á um málin
Fjárhagsstaða Grindavíkurbæjar, 
eins og margra annarra sveitar-
félaga, varð erfið eftir hrun og vakið 
hefur athygli út fyrir bæjarmörkin 
að bærinn stendur í dýrum stór-
framkvæmdum. „Við höfum þurft 
að gera ýmsar breytingar á undan-
förnum árum; hagræða í rekstri og 
gera breytingar er varða íþrótta-
félögin. Og þá varð þetta bara bar-
dagi,“ segir Róbert og bætir við að 
hann hafi ekki orðið var við neina 
uppgjöf, heldur var tekist heiðar-
lega á um hlutina. „Hér er farið í 
boltann og verkefnið en ekki mann-
inn. Ég hef aldrei upplifað það hér 
að standa í átökum eða ágreiningi 
sem er persónulegur. Við bara leys-
um ágreining og förum svo bara 
og gerum eitthvað annað.“ Róbert 
segir Grindavíkurbæ reyndar alltaf 
hafa verið vel rekið sveitarfélag. „Í 
öllu havaríinu fyrir hrun fjölgaði 
íbúum hérna hratt. Menn áttu fullt 
af peningum, það nýbúið að selja 
Hitaveitu Suðurnesja og miklar 

vaxtatekjur komu inn. Þá fóru 
menn í að lækka gjaldskrár og 
auka útgjöld. Svo hrundu vaxta-
tekjur eftir hrun og reksturinn réði 
ekki við þetta lengur. Vaxtatekju-
stofninn okkar var aftur á móti 
mjög sterkur.“ Sveitarfélagið hafi 
ekki farið út í rekstur leigufélaga 
heldur átt sínar eignir og um fjóra 
milljarða í handbæru fé. „Við skuld-
uðum en áttum fyrir því. Það sem 
við gerðum 2011 var að taka til í 
rekstrinum þannig að ekki þyrfti 
að treysta á vaxtatekjur. Það var 
erfitt en tókst.“ Á sama tíma gekk 
mjög vel í sjávarútvegi í bænum 
og útsvarsstofninn styrktist mikið. 
Góðu rekstrarumhverfi var náð og 
öll lánin greidd upp. „Við erum 
því í dag bæði komin með góðan 
rekstrar- og efnahagsreikning. Það 
er erfiðara að stýra í slíku umhverfi 
en í niðurskurði því það reynir á 
forgangsröðun,“ segir Róbert.  

Skemmtilegustu málin
Skóla- og velferðarmálin segir Ró-
bert þó skemmtilegust og í raun 
stærstu mál bæjarins. Umræða um 
sveitarstjórnarmál snúist svo oft um 
mannvirki og gatnagerð og eitt-
hvað sem sé sýnilegt og áþreifan-
legt. „Það sem peningarnir, um 85-
90% af skatttekjum bæjarbúa, fara 
í og við erum að vinna í daglega 
eru skólarnir og félagsþjónustan. 
700 börn eru í leik- og grunnskóla 
hér og tugir sem við þjónustum í 
heimaþjónustu. Mikilvægasta verk-
efni okkar er að styðja við aðra og 
mennta til að geta staðið á eigin 
fótum.“ Hann segist aldrei hafa 
trúað því að það gæti verið gaman 
að spá í félagsþjónustu. „Núna erum 
við að breyta hjá okkur þjónustu við 
fatlaða og eldri borgara. Gera hana 
fjölbreyttari og út frá væntingum 
og þörfum einstaklinganna. Þeir 
þurfa bara meiri aðstoð við sömu 
þjónustu og við hin. Ungt fatlað fólk 

í dag lifir lengur og líður betur en 
fólk í sömu stöðu fyrir 30 árum.“ 
Þá séu fjölmennar kynslóðir eldri 
borgara, eftirstríðsárakynslóðir, þær 
fyrstu þar sem næstum enginn leið 
skort og fékk ekki berkla. „Þetta 
fólk er fullt af orku og lífsgleði og 
þarf bara félagsþjónustu t.d. við 
þrif, innkaup og annað. Það vill 
bara búa í sínum húsum, fara til 
útlanda og sinna tómstundastarfi 
með virkniúrræðum. Við erum með 
ótrúlega menntað og gott starfsfólk 
sem getur sinnt svona úrræðum og 
ráðgjöf og höfum ekki nýtt það 
nógu vel,“ segir Róbert.  

Spurður að lokum um björtustu 
von Grindavíkur segir Róbert Bláa 
lónið og Codland koma fyrst upp 
í hugann. „Við ætlum að verða 
best í matvælaþjónustu og nýtingu 
sjávarafurða. Einnig blómstrar 
ferðamannaiðnaðurinn hér og 
möguleikarnir eru miklir, svo að 
framtíðin er ansi björt.“

Bæjarstjórinn segir Grindvíkinga kraftmikla og heiðarlega: 

KOMINN Í GULAN 
BÚNING EFTIR 
KORTER

Hér er farið  
í boltann og 
verkefnið en 
ekki manninn. 
Ég hef aldrei 
upplifað það 
hér að standa 
í átökum eða 
ágreiningi sem 
er persónulegur.

Það er þessi barátta og brjálæði  
sem einkennir dálítið samfélagið hérna.  
Rífa upp íþróttastarf og eiga Íslandsmeistara 
tvö ár í röð og bikarmeistara í 3000 manna 
samfélagi. Lið í efstu deild bæði í kvenna  
og karlaflokki í körfubolta og fótbolta.
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Linda María Gunnarsdóttir hefur rekið verslunina Paloma í Grindavík 
í sex ár. Hún breytti versluninni úr hálfgerðu Kaupfélagi, þar sem 
allt mögulegt var til sölu, í fataverslun. Þangað koma viðskiptavinir 
víða að á Suðurnesjum, staldra við og fá sér kaffisopa. Linda er 
þekkt fyrir ríka þjónustulund, jákvæðni og smitandi hlátur. 

Konur eru alltaf sjúkar í skó
„Ég prófaði fyrst að vera einnig 
með herraföt og barnaföt. En það 
hefði þurft meiri flóru fyrir herrana 
og plássið var ekki nógu mikið. 
Svo eru barnaföt bara allt of dýr 
á Íslandi því skattarnir eru of háir. 
Ég skil fólk vel sem vill kaupa í 
H&M,“ segir Linda og bætir við að 
hún hafi farið alfarið í að bjóða upp 
á kvenfatnað og skó. „Konur eru 
alltaf sjúkar í skó. Mesta hreyfingin 
er í kvenfatnaði og þess vegna svo 
margar slíkar verslanir á landinu. Ef 
maður er með verslun með dömu- 

og herrafatnað þá koma konurnar 
og kaupa fyrir sjálfa sig og karlana 
í leiðinni.“ Lindu finnst mörgum 
körlum standa á sama hverju þeir 
klæðast. „Þeir segja: Eru gallabux-
urnar mínar hreinar? Eru jakkafötin 
hrein? og eru margir í því sama og 
láta það bara duga. Við konurnar 
erum miklu kræsnari margar hverjar 
á svona. Það er ekki sama í hvaða 
kjól við förum eða jakka,“ segir 
Linda hlæjandi.  

Vilja kaupa hagnýtt
Hún segir konur kaupa minna af 
fínum kjólum en áður. Þær kaupi 
frekar eitthvað sem þær geti notað 
aftur og aftur. „Það er mikið dottið 
út að konur komi og kaupi kjól 
fyrir árshátíð. Kannski ein og ein. 
Þetta er meira orðið þannig að vilja 
nýta hlutina og því sel ég mikið af 
‘casual’ fatnaði.“ Linda segir tískuna 
í dag bjóða upp á mikla möguleika. 
Það þurfi ekki að vera í síðkjól á árs-
hátíð eða leigja kjól fyrir þúsundir. 
Núna megi einnig vera í buxum. 

Kaffivélin gerir mikið
Linda selur einnig skartgripi og 
er ekki alls kostar ókunnug því. 
Hún starfaði í 18 ár hjá Georg V. 
Hannah úrsmiði í Keflavík. „Ég var 
því eiginlega knúin til að hafa líka 
skart. Upphaflega ætlaði ég ekki að 
opna svona búð. Ég ætlaði að opna 
skartgripa- og gjafavöruverslun. Svo 
var mér boðið að kaupa Paloma, 
þegar ég var nýbúin að eiga minn 
yngsta son.“ Linda á þrjá syni; 28 
ára, 24 ára og sjö ára. Að auki á hún 
tvo ömmudrengi, þriggja ára og eins 
árs. „Þegar ég hætti hjá Georg var 
ég orðin leið á að keyra til Kefla-
víkur og fór að vinna á skrifstofu 
okkar hjónanna hér í bænum. „Mig 

vantaði líka félagsskap og ákvað 
því að kýla á að kaupa verslunina. 
Ég sé ekki eftir því, hér er mikill 
félagsskapur og vinnan ofsalega 
skemmtileg.“ Linda segist vera með 
þjónustulundina í sér og það sé 
virkilega gaman að fá fólk til sín. 
„Þetta gengur út á miklu meira en 
að afgreiða. Fólk sest hér niður til 
að fá sér kaffi og lítur í kringum 
sig og segir: Ég ætla að máta þetta! 
Það er ótrúlegt hvað ein kaffivél 
gerir mikið,“ segir Linda brosandi. 

Hópar koma að kvöldi til
Þá segir Linda kunningja sína og 
vini koma mikið við hjá henni, 
einnig eldri konur, bara til að fá 
sér einn kaffibolla eða kíkja á 
gluggana. Hún segir mikinn kost 
að vera í samfélagi þar sem allir 
þekki næstum alla. „Ég vil alls ekki 
trana mér fram neins staðar. Þetta 
kemur allt af sjálfu sér. Orðspor 
fyrirtækis byggist upp og spyrst út 
og það er það sem hefur gerst hjá 
mér. Þá mæli ég alltaf með því að 
fólk keyri um bæinn, kíki niður á 
bryggju og skoði sig um.“ Linda 
segist samt alveg vera til í að fá 
fleiri viðskiptavini sem sæki í Bláa 
lónið. Henni finnst að stundum sé 
stórt hlið við Bláa lónið og fólk fari 
bara ekki lengra en það. „Það koma 
hingað reyndar stundum rútur með 
túristum. Um daginn hringdi í mig 
kona í ferðamannabransanum og 
spurði hvort ég væri til í að opna 
búðina fyrir ferðamenn. Ég hélt það 
nú!“ Eins segir Linda kvenfélögin í 
bænum og fleiri hópa hafa hringt og 
fengið að koma saman í verslunina 
að kvöldi til. „Þá býð ég jafnvel 
upp á hvítvín og léttar veitingar. 
Það eru mjög skemmtileg kvöld. 
Þá eru þær bara að rífa sig úr á 
staðnum og engin feimni. Reyndar 
er það oft stemningin yfirleitt því 
það þekkjast allir svo vel hérna,“ 
segir Linda og skellihlær.  

Kemur vel fram við alla
Spurð um hvað þurfi að einkenna 
persónuleika manneskju sem rekur 
verslun eins og hennar og ganga 
vel segir Linda að lykilatriðið sé að 
koma eins fram við alla. „Ég hef 
kappkostað að gera það alla tíð, 
hvort sem ég er með verslun eða 
ekki. Koma fram við aðra eins og 

ég vil að þeir komi fram við mig. 
Svo skiptir líka máli að vera glöð 
og kát. Það þýðir ekkert að vera í 
fýlu hérna.“ Hún segist  setja allt 
sitt í viðhorf og framkomu og að 
það skili sér margfalt. „Viðskipta-
vinirnir verða eins og fjölskylda 
mín. Mér þykir vænt um þá. Sama 
fólkið kemur hingað aftur og ég er 
farin að þekkja inn á fatasmekk 
þeirra og læt vita: Það var að koma 
bolur fyrir þig!“ Linda segir einn-
ig skipta máli að vera hreinskilin 
þegar fólk máti föt um hvort þau 
fari því vel. „Viðskiptavinur verður 
að fara ánægður út til að koma 
hingað aftur. Ég bara moka fatnaði 
í fólk í mátunarklefanum til þess 
að finna það sem passar best og 
fólk er ánægt með það. Hér fer 
enginn út í fýlu!“ 

Tryggir viðskiptavinir ekki 
sjálfgefnir
Linda segist vera með símanúmerið 
sitt víða á veggjum í versluninni af 
ásettu ráði. Hún vill að fólk hringi 
ef það vantar eitthvað. „Það getur 
vel komið upp að vanta sokka-
buxur eða eitthvað aðkallandi. Það 
er minnsta mál að renna hingað 
og opna búðina. Maður er svo 
lánsamur með alla í kringum sig 
eins og kúnnana og alla sem eru 
svo tryggir. Það er ekkert sjálfgefið. 
Ég veit um fólk sem hefur opnað 
verslun, ekki náð svona tengslum 
og þurft að loka,“ segir Linda að 
endingu. 

Eigandi Paloma segir orðspor fyrirtækis skipta miklu máli:

ÞYKIR VÆNT UM ALLA VIÐSKIPTAVININA
Ég hef  
kappkostað að 
koma eins fram 
við alla, hvort 
sem ég er með 
verslun eða 
ekki.

Mig vantaði líka félagsskap  
og ákvað því að kýla á að kaupa 
verslunina. Ég sé ekki eftir því, hér 
er mikill félagsskapur og vinnan 
ofsalega skemmtileg.

Óskum Grindavíkurbæ
til hamingju með 40 ára

afmæli kaupstaðaréttinda.

vinalegur bær
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Kvikan, auðlinda- og menningar-
hús Grindavíkur, var opnað 2002 
og er sérhannað sýningarhús. 
Hér er að finna þrjár sýningar 
um auðlindir í Grindavík:

• Saltfisksetur Íslands
• Jarðorkan
• Guðbergsstofa

Þetta eru vandaðar og fróðlegar 
sýningar sem vakið hafa mikla at-
hygli. Skemmtilegt námsefni fyrir 
skólahópa á öllum skólastigum um 
Saltfisksetrið og Jarðorkuna.

Í Kvikunni eru einnig;
• Upplýsingar um Jarðvang á 

Reykjanesi. Kvikan er hluti 
af upplýsingastofum fyrir 
Reykjanes Jarðvang. Stefnt 
er að því að jarðvangurinn 
verði lyftistöng fyrir svæði á 
sviðum ferðamála, framleiðslu 
og fræðslu.  

• Þekkingasetrið Codland sem 
er fyrirtækjaklasi í tengslum 
við fullvinnslu. Codland er í 
eigu Vísis og Þorbjarnar en 
ýmis fyrirtæki koma einnig 
að samstarfi innan Codlands. 
Ýmis uppbygging í hafsæk-
inni starfsemi á sér nú stað í 
Grindavík eins og fullvinnsla 
sjávarafurða, líftækni, haftengd 
ferðaþjónusta, framleiðsla á 
snyrtivörum og margt fleira. 
Ýmis þessara verkefna eru 
unnin í samvinnu fyrirtækja, 
Matís og fleiri aðila. 

• Upplýsingamiðstöð ferða-
manna

• Ýmsir menningarviðburðir og 
minni sýningar

• Ráðstefnu- og veislusalir (til 
útleigu)

Góður aðgangur fyrir hreyfihamlaða
Eftir að hafa séð sýningarnar er 
upplagt að fá sér kaffi og meðlæti. 
Þráðlaust net sem þarf að greiða 
aðgang að. Jafnframt eru minja-
gripir til sölu.

Álfheiður Hörn Guðmundsdóttir, 
starfsmaður Kvikunnar. 

Miðstöð menningar, nýsköpunar og lista: 

KVIKAN  
ER MARGT Í SENN

Rithöfundurinn og þýðandinn Guðbergur Bergsson er 
fæddur 16. október 1932 í Grindavík. Faðir Guðbergs var 
sjómaður á veturna, trésmiður á sumrin, en móðirin vinnu-
kona þangað til hún varð heimavinnandi eiginkona. Guð-
bergur er sérlegur heiðursborgari Grindavíkur.

Gott andrúmsloft í Grindavík
Þegar Guðbergur fæddist stóð 
kreppan mikla yfir, og þótt heldur 
hrörlegt hafi verið í Grindavík 
hefur verið haft eftir honum að 
andrúmsloftið hafi verið gott. 
Guðbergur vann eins og aðrir 
Grindvíkingar fyrst við sjóinn 
en útskrifaðist svo með kenn-
arapróf frá Kennaraskóla Íslands 
1955. Síðan óf hann gólfteppi í 
nokkur ár. Því næst var hann 
hjúkrunarmaður á geðsjúkrahúsi. 
Hann lærði síðan bókmenntir og 
listasögu í Barcelona og ferðaðist 
þvínæst til Spánar þar sem hann 
útskrifaðist með próf í spænskum 
fræðum, bókmenntum og lista-
sögu frá La Universidad de Barce-

lona árið 1958. Guðbergur 
starfaði á fyrri hluta tíunda 
áratugarins sem listagagn-
rýnandi hjá vikublaðinu 
Helgarpóstinum.

Vinsæl verk þýdd á fjölmörg 
tungumál
Fyrsta bók Guðbergs, Músin sem 
læðist, kom út árið 1961. Eftir 
hann liggur fjöldi skáldsagna, 
ævisagna- og endurminninga-
bóka, ljóða, þýðinga og barna-
bóka og hann er óumdeilt ein-
hver áhrifamesti höfundur okkar 
á síðari hluta 20. aldar - og raunar 
fram á þennan dag. Skáldsaga 
hans, Tómas Jónsson, metsölu-
bók, sem kom út árið 1966, vakti 
athygli sem tímamótaverk og er 
oft talin fyrsta móderníska skáld-
sagan á íslensku. Verk hans hafa 
verið þýdd á búlgörsku, dönsku, 
eistnesku, finnsku, frönsku, lithá-
ísku, norsku, spænsku, ensku og 
þýsku. Árið 1992 kom út bókin 
Guðbergur Bergsson; metsölu-
bók sem er eins konar viðtalsbók 
Þóru Kristínar Ásgeirsdóttur við 
Guðberg og jafnframt tilvísun í 
Tómas Jónsson, metsölubók. Árið 

1994 var frumsýnt leikrit eftir Við-
ar Eggertsson sem hann skrifaði 
upp úr Tanga-bókum Guðbergs, 
„Það sefur í djúpinu“, „Hermann 
og Dídí“ og „Það rís úr djúpinu“. 

Viðurkenndur fyrir verk sín
Guðbergur hefur hlotið marg-
víslegar viðurkenningar fyrir 
ritstörf sín, m.a. bókmennta-
verðlaun dagblaðanna 1967, 
bókmenntaverðlaun DV 1983, 
Orðu Spánarkonungs (Riddara-
kross afreksorðunnar), Íslensku 
bókmenntaverðlaunin 1992 og 
1998 og tilnefningu til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna 1993 
og 1997 og Norrænu bókmennta-
verðlaun Sænsku akademíunnar 
árið 2004. Árið 2006 var Guð-
bergur tilnefndur til hinna virtu 
ítölsku Noninu-verðlauna fyrir 
skáldsögu sína Svanurinn. Sú 
bók hefur notið vinsælda víða 
erlendis og verið þýdd á fjölmörg 
tungumál.

Viðurkenndur og virtur rithöfundur: 

SONUR TRÉSMIÐS, 
SJÓMANNS OG 
VINNUKONU
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Heiðurinn kom á óvart
Valið á bæjarlistamanninum kom 
Halldóri vægast sagt á óvart og 
hann hélt fyrst að um grín væri 
að ræða. „Maður er vanur því að 
bæjarlistamenn séu rithöfundar, 
rótgrónir listmálarar eða eitthvað 
virðulegra og háæruverðugra en 
trommari. Þetta var því mikill heiður 
og mjög gaman að þessu,“ segir 
Halldór og aðspurður telur hann 
rökin fyrir heiðrinum líklega þau 
hversu virkur hann hafi verið og 
staðið að mörgum viðburðum í 
bænum. „Ég hef kannski verið 
svona pínu áberandi. Þetta er líf 
mitt og starf, ég er alltaf að vasast 
í einhverju svona.“ 

Viðurkenning fyrir alla 
trommara landsins
Halldór segir að honum hafi þótti 
vænt um þegar hann hitti fólk 
á förnum vegi eftir nafnbótina. 
„Fólkið var svo innilega ánægt með 
þessa ákvörðun og óskaði mér til 
hamingju. Það var eiginlega svona 
stærsti bónusinn, mjög gaman að 
því. Ég var heillengi að bögglast 
með hvernig ég ætti að díla við 
nafnbótina og það var áskorun því 
ég er ekki vanur svona.“ Einnig 
segir hann trommara víða á Íslandi 
hafa tekið viðurkenninguna dálítið 
til sín. „Trommarar á Íslandi halda 
dálítið hópinn, hittast og borða 
saman. Þetta er í fyrsta skipti sem 
við vitum um að trommari hefur 
hlotið slíka nafnbót eða heiður. 
Trommarar landsins eiga því alveg 
sinn hlut í þessu.“ Einnig segir hann 
þetta jafnvel í leiðinni hvatningu til 
annarra sveitarfélaga um að hægt 
sé að heiðra alþýðulistamenn því 
nútímalist liti samfélagið og snerti 
það allt. „Þó að sveitarfélög móti 
einhverjar stefnur og séu með 
einhverja flotta og fína pappíra 
þá er það samt fólkið í bænum 
sem skapar menninguna. Þó að allt 
hitt sé auðvitað mjög virðingarvert,“ 
segir Halldór. 

Vinn við það sem er 
skemmtilegast
Eins og áður hefur komið fram 
er Halldór alltaf með eitthvað á 
„kjuðunum“. „Ég fæ sífellt nýjar 
hugmyndir og er líka með fullt af 
fólki til að taka þátt í að hrinda 
þeim í framkvæmd. Yfirleitt er það 
þannig að ég sit heima og segi við 
konuna mína: Heyrðu, ég var að 
fá asskoti góða hugmynd. Þá segir 
hún: Æ, nei, ekki eina enn,“ segir 
hann hlæjandi og bætir við að í 
raun geti hann ekki verið rólegur 
og finnst hann alltaf þurfa að vera 
að gera eitthvað. „Ég starfa við að 
kenna á trommur. Í rauninni vinn 
ég við það sem mér finnst skemmti-
legast að gera og er búinn að finnast 
það síðustu 39 árin.“ 

Vínylplatan sem breytti öllu
Halldór segir upphafið að ferl-
inum ekki hafa hafist á svipaðan 
hátt og hjá mörgum trommurum, 
sem börðu með sleifum í potta og 
pönnur. „Það var ekki alveg þannig. 
Ég heyrði ákveðna tónlist þegar ég 
var 12 ára gamall. Það var hljóm-
platan Red með hljómsveitinni King 
Crimson. Ekki beint léttmeti sú tón-
list. Bróðir minn kom heim með 
plötuna og þegar ég heyrði fyrsta 
lagið vissi ég hvað ég ætlaði að gera 
í lífinu.“ Hann segir að andartakið 
hafi verið greipt svo fast í sig að 
ekki var aftur snúið. „Það var ekki 
bara trommuleikurinn sem heillaði 
mig, heldur tónlistin. Ég byrjaði á 
að fá lánað eitthvað trommusett og 
byrjaði svo að djöflast á því. Þrátt 
fyrir að vera töluvert lattur til að 
leggja þetta fyrir mig því hljóðfærið 
er afar hávaðasamt. En ég var bara 
svo einarður í þessu að þetta var 
bara einstefna.“ 

Tónlistarmenn án fordóma
Halldór hefur starfað víða um heim 
og bjó lengi erlendis. „Mig lang-
aði að starfa með fólki frá öðrum 
heimshornum og ég gerði það í 
fimm ár. Bjó lengst af í Hollandi og 
ferðaðist þaðan um Evrópu. Mjög 
gaman og góð reynsla.“ Hann hafi 
öðlast mikla þekkingu og kynnst 
fólki frá öðrum menningarheimum, 
s.s. V-Afríku, Indónesíu, Ghana, 
Þýskalandi, Bandaríkjunum og Hol-
landi. Af öllum sem Halldór hefur 
unnið með segir hann að best hafi 
verið að vinna með manni frá Gíneu 
sem hét Seydouba Soumah. „Við 
unnum saman þau ár sem ég bjó í 
Hollandi. Við þurftum aldrei að tala 

saman, heldur horfðum bara hvor 
á annan og vissum alltaf hvað við 
áttum að gera.“ Seydouba var Kora-
leikari, en það er 25 strengja hljóð-
færi sem er millistig á milli gítars 
og hörpu. „Við hittumst á einhverju 
tónlistarlegu plani sem ég hafði 
aldrei kynnst áður. Þessi maður var 
mikils metinn í sínu heimalandi, 
einu af fátækustu ríkjum heims, og 
var oft að spila í sjónvarpinu.“ Ef 
einhverjir þjóðhöfðingjar komu til 
Gíneu var hann alltaf beðinn um 
að spila og hafði ferðast um nær 
allar heimsálfurnar. „Það situr alltaf 

í mér það sem hann sagði um að 
hvert sem hann kom fann hann 
aldrei fyrir kynþáttahatri af hendi 
annars tónlistarmanns. Í tónlist geta 
allir unnið saman frá ólíkum menn-
ingarheimum. Þar mætirðu aldrei 
fordómum því tónlist sameinar,“ 
segir Halldór.  

Allir eru fyrirmyndir á einhvern 
hátt
Ef Halldór væri ekki trommari segir 
hann líklegt að hann hafi getað 
orðið sellóleikari því selló sé æðis-
legt og dramatískt hljóðfæri. Hann 

segist ekki eiga sér eina stóra fyrir-
mynd í tónlistarheiminum. „Ég verð 
alltaf fyrir áhrifum frá þeim sem ég 
hlusta á þá stundina. Hvort sem þeir 
eru góðir eða síðri tónlistarmenn. 
Ég tek eitthvað inn þannig að allir 
tónlistarmenn eru á einhvern hátt 
fyrirmynd.“ Hann segir trommu-
leikara vera á einhvern hátt þannig 
að þeir eru bara á bakvið eitthvað 
trommusett og fáir viti hverjir þeir 
séu. „Það finnst mér voða þægilegt 
og er ekkert mikið að trana mér 
fram. Ég bara nýt þess í hvert sinn 
að spila.“ 

Hógvær en framtakssamur bæjarlistamaður: 

Í TÓNLIST GETA ALLIR UNNIÐ SAMAN
Tónlistarmaðurinn og -kennarinn Halldór Lárusson er bæjarlistamaður Grindavíkur í ár.  
Hann kennir á trommur í Garði og Sandgerði en aðallega þó í heimabænum Grindavík. 

Ég vinn við það 
sem mér finnst 
skemmtilegast að 
gera og er búinn 
að finnast það 
síðustu 39 árin.

Ég verð alltaf fyrir 
áhrifum frá þeim sem 
ég hlusta á þá stundina. 
Hvort sem þeir eru góðir 
eða síðri tónlistarmenn.

Þegar ég  
heyrði fyrsta 
lagið vissi ég 
hvað ég ætlaði 
að gera í lífinu.

Halldór við 
trommusettið sitt. 

Halldór þegar honum var afhent 
viðurkenningin. 
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 Í tilefni af 40 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkur er þema ratleiksins 
„Saga Grindavíkur“. Sagan segir frá þremur höfuðbólum allt frá 
landnámi sem hverfi Grindavíkur heita eftir: Þórkötlustaðahverfi, 
Járngerðarstaðarhverfi og Staðarhverfi. Hvernig híbýli manna hafa 
breyst úr torfbæ í timburhús, steinhús og háhýsi. Breyting frá strjálbýli 
í þorp og kaupstað. Allt minjar um sögu Grindavíkur. Ratleikurinn 
hefst í upphafi  Sjómannahátíðar og endar í Jónsmessugöngu með 
verðlaunaafhendingu. Þátttakendur eru hvattir til að ganga vel um 
minjar og nálæga staði.

Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á 
kortinu.
1. Flagghúsið er eitt elsta timbur-

hús Grindavíkur. Það er talið 
vera byggt árið 1777, en hefur 
nú verið endurbyggt.

2. Gömlu húsatóftirnar við Hóp 
eða í námunda við þær gætu 
hafa verið þar sem einn land-
námsbærinn var – jafnvel bær 
Molda-Gnúps landnámsmanns 
Grindavíkur. Búið var í torf-
bæjum langt fram á 19. öldina. 

3. Járngerðarstaðir er fornt höfuð-
ból. Strax um aldamótin 1800 
var þar þegar kominn vísir 
að þéttbýli. Það samanstóð 
af tveimur býlum auk hjá-
leiganna sem byggðar voru í 
landi jarðarinnar.

4. Í Garðhúsum bjó Einar Guðjón 
Einarsson, útgerðar- og kaup-
maður. Starfsemin þar um alda-
mótin 1900 varð upphafið að 
þorpsmyndun í Grindavík. Þá 
voru íbúarnir 357. 

5. Þórkötlustaðir er eitt af höfuð-
bólunum. Byggð í Þórkötlu-
staðahverfi og Járngerðarstaða-
hverfi var nokkuð jöfn fram til 
ársins 1910.

6. Hraun er eitt af fornum aðal-
býlum í Þórkötlustaðahverfi. 
Bóndinn þar fékk Danne-
brogsorðuna á 18. öld fyrir 
garðhleðslur.

7. Staður er eitt af höfuðbólum 
Grindvíkinga. Byggð var 
nokkuð stöðug þar á árunum 
1801-1920 en lagðist af fljótlega 
eftir það. Kirkja var í Staðar-
hverfi til 1909. Kirkjugarður 
Grindvíkinga er þar enn.

8. Húsatóftir er eitt af fornum 
aðalbýlum í Staðarhverfi. Í dag 
er þar golfvöllur Grindvíkinga.

9. Grindavík fékk kaupstaðarrétt-
indi 1974. Þá voru íbúar 1000  
en eru nú á 40 ára kaupstað-
arafmæli orðnir 2850.

Ratleikur Grindavíkur 2014  
Söguminjar
Ratleikurinn er auðveldur og 
skemmtilegur útivistarleikur sem 
stendur frá upphafi Sjóarans síkáta 
fram að Jónsmessu. Leitað er að 
spjöldum á stöðum sem merktir eru 
á ratleikskortið eða vísað á þá. Í 
Grindavík eru margar söguminjar. 
Minjar sem skírskota til búsetu og 
þéttbýlismyndunar hér áður fyrr. 
Ratleikurinn vísar á nokkra slíka 
staði. Fróðleikurinn byggir á til-
gátum en stuðst er við sagnir, ör-
nefnalýsingar og munnmæli fólks 
í Grindavík. Höfundur að ratleik er 
Sigrún Jónsdóttir Franklín.

Bókstafi og tölustafi á hverjum 
stað þarf að færa inn á lausnar-
blaðið og skila því í Kvikuna, Hafn-

argötu 12a, Grindavík, ekki síðar en 
20. júní. Dregið verður úr réttum 
lausnum og vinningshafar verða 
tilkynntir í Jónsmessugöngunni á 
Þorbirni 21. júní.

Veglegir vinningar í boði
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 

25.000 kr. 
 
Vinsamlegast látið vita ef spjöld 
finnast ekki eða hafa verið færð 
úr stað í Kvikuna (Saltfisksetrið) 
s. 4201199.

SÖGURATLEIKURINN Í 
NÍUNDA SKIPTI 2014

Í ár er níunda skiptið sem Sigrún Jónsdóttir Franklín semur 
söguratleik í Grindavík og enginn skortur er á söguefni. Rat-
leikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur fyrir alla 
fjölskylduna. Ratleikurinn hefst við upphaf Sjóarans síkáta og 
stendur fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á stöðum 
sem merktir eru á ratleikskort ásamt fróðleik.

Árið 2006 var saminn landnáms-
ratleikur um staði eða örnefni 
sem tengjast landnámsmönnum 
í Grindavík. Ári síðar voru það 
álaga- og huldufólksstaðir og 
árið 2008 voru valdir staðir þar 
sem merkir atburðir hafa átt sér 
stað. Árið 2009 voru 70 ár frá 
því að Hópið var grafið út til 
hafnargerðar og af því tilefni 
voru valdir staðir sem minntu á 
lendingar, leiðarmerki og hafn-
argerð í Grindavík. Árið 2010 
voru 80 ár frá því að Slysavarna-
deildin var stofnuð 2. nóvem-
ber 1930 og af því tilefni var 
minnst á mikilvægi sjóslysavarna 
og björgunarsveita og sögurat-
leikurinn vísaði á nokkra slíka 
áþreifanlega minnisvarða. Árið 
2011 voru það staðir þar sem 
náttúran og þjóðtrúin eru sam-

tvinnuð. Ári síðar var söguefnið 
fornminjar hlaðnar úr grjóti. Árið 
2013 voru það ýmsir sögulegir 
staðir og minjar og nú árið 2014 
er þess minnst að 40 ár eru frá 
því að Grindavík fékk kaupstað-
arafmæli og breyttist úr strjálbýli 
í þéttbýli.

Í ratleikjunum hefur verið 
reynt að benda á sögulegar 
minjar á vettvangi og minna á 
sögu Grindavíkur um aldir.

Í lífi vor manna hver draumur 
er dýr

og dagana launung í sögunni 
býr.

En kynngi þess liðna er kom-
endum skýr:
„Að kynnast því gamla er 
fróðleikur nýr.“
                                F.H.Ó

RATLEIKUR GRINDAVÍKUR 2014

Óskum
Grindavíkurbæ

til hamingju með
40 ára afmælið

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum
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„Í tilefni 40 ár kaupstaðarafmælis Grindavíkur-
bæjar verður mikið lagt í dagskrá Sjóarans síkáta 
í ár, sérstaklega það sem snýr að fjölskyldudag-
skránni. Hér verður rjóminn af bestu skemmti-
kröftum landsins alla sjómannadagshelgina og 
dagskráin er metnaðarfull. Sjóarinn síkáti er í anda 
okkar Grindvíkinga, við gleðjumst þessa helgi með 
sjómönnunum okkar og gerum það með stæl alla 
sjómannadagshelgina með glæsilegri dagskrá fyrir 
alla fjölskylduna,“ segir Þorsteinn Gunnarsson sviðs-
stjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar 
um bæjarhátíð Grindvíkinga sem haldin verður 30. 
maí- 1. júní nk.

Segja má að Sjóarinn síkáti sé fyrsta 
bæjarhátíð sumarsins á landsvísu. 
Aðsókn hefur verið mjög góð und-
anfarin ár en um 20 þúsund manns 
hafa verið í Grindavík á Sjóaranum 
síkáta. Hátíðin hefur verið haldin á 
annan áratug en fyrir fimm árum 
voru gerðar talsverðar breytingar 
á hátíðinni sem tekist hafa virki-
lega vel.

„Við vildum auka þátttöku heima-
fólksins og í leiðinni fá góða gesti 
í bæinn þessa helgi sem er orðin 
að eins konar grindvísku 

ættarmóti með til-
heyrandi gestum 
sem hafa verið til mikillar fyrir-
myndar. Með því að fá heimafólk til 
að skreyta bæinn og skipta honum 
upp í litahverfi varð í raun algjör 
sprenging í þátttöku Grindvíkinga. 
Föstudagskvöldið hefur fest í sessi 
með skrúðgöngu og skemmtilegu 
bryggjuballi og svo er líf og fjör 
alla helgina með tónlist, skemmtiat-
riðum, listburðum og uppákomum 
þar sem við leggjum upp úr fjöl-

breyttri f jöl-
skyldudagskrá 
alla helgina sem 
nær hámarki 
á sunnudeg-
inum, sjálfum 
s j ó m a n n a -
d e g i n u m . 
Það besta við 
þessa bæjar-
hátíð okkar 
Grindvíkinga 
að mínu mati 

er hversu margir koma að henni og 
bjóða upp á fjölbreytta og skemmti-
lega viðburði til heiðurs íslenska 
sjómanninum og fjölskyldu hans,“ 
segir Þorsteinn.

Sjóarinn síkáti í Grindavík hefur 
fest sig í sessi sem öflugasta fjöl-
skyldu- og sjómannadagshátíð 
landsins. Á sama tíma og hefð-
bundin hátíðarhöld sjómanna-
dagsins hafa víða verið lögð niður 
undanfarin ár hafa Grindvíkingar 
tekið þá stefnu af efla Sjóarann 
síkáta enn frekar enda Grindavík 
einn öflugasti sjávarútvegsbær 
landsins. Mikið er lagt upp úr því 
að Sjóarinn síkáti er fyrst og fremst 
fjölskylduhátíð þar sem fjölbreytnin 
er í fyrirrúmi. En tónlistin skipar 
stóran sess á hátíðinni. Margir af 
fremstu listamönnum þjóðarinnar 
koma fram á Sjóaranum síkáta að 
þessu sinni.

 „Við reynum að bæta 
umgjörð hátíðarinnar á 
hverju ári í samvinnu við þá 
fjölmörgu aðila sem koma 
að undirbúningi hennar á 
hverju ári en við höfum átt 
t.d. gott samstarf við Sjó-
manna- og vélstjórafélagið 
sem kemur myndarlega að 
hátíðinni, sérstaklega á sjó-
mannadeginum sjálfum með 
skemmtidagskrá og heiðurs-
viðurkenningum, kappróðri, 
koddaslag og ýmsu fleuru. 
Við bjóðum alla landsmenn 
velkomna á Sjóarann síkáta,“ 
segir Þorsteinn.

Tjaldsvæðið í Grindavík er glæsi-
legt og hefur aðsókn þar verið góð 
á Sjóaranum síkáta. Þar er nóg pláss 
alla helgina. Aldurstakmark er 20 
ár og er næturgæsla á svæðinu þar 
sem unglingafyllerí er einfaldlega 
ekki liðið. 

Fyrir yngri kynslóðina verða ýmis 
skemmtileg dagskráratriði eins og 
Pollapönk, dorgveiðikeppni sem 
nýtur mikilla vinsælda, Brúðubíllinn 
sívinsæli, dans frá Danssmiðjunni 
í Reykjanesbæ, Skoppa og Skrítla, 

Einar Mikael töframaður, Brynjar 
Dagur sigurvegarinn í Iceland Got  
Talent, skemmtisigling fyrir alla fjöl-
skylduna, sjópulsan vinsæla verður 
í höfninni, vatnaboltar, hægt að fá 
reiðtúr með mótorhjóli, skemmti-
sigling, fara á hestbak, sprellleiktæki 
og hoppikastalar. Margt fleira er 
á boðstólum í Grindavík alla sjó-
mannadagshelgina og dagskrána 
er hægt að nálgast í heild sinni á 
www.sjoarinnsikati.is.

Sjómanna- og fjölskylduhátíðin 
Sjóarinn síkáti í Grindavík  
30. maí til 1. júní:

GLÆSILEG DAGSKRÁ  
Í TILEFNI 40 ÁRA KAUPSTAÐARAFMÆLISINS
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SJÓARINN SÍKÁTI
2014 Í GRINDAVÍK
sjoarinnsikati@grindavik.is
www.sjoarinnsikati.is
Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er við Kvikuna,
auðlinda- og menningarhús Grindavíkur, við Hafnargötu
og Seljabót (þar sem merki Sjóarans síkáta eru á 
kortinu). Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er fyrir neðan
Kvikuna (við Seljabót) og er merkt vel á kortinu.

Upplýsingamiðstöð ferðamanna og fyrir Sjóarann síkáta
er í Kvikunni, sími 420 1190.

Nýtt og glæsilegt tjaldsvæði er við Austurveg, 
sími 660 7323.

Handhæg símanúmer:
Neyðarnúmer 112.
Björgunarsveitin Þorbjörn, sími 823 1118 & 862 5775
Sundlaug, sími 426 7555.
Kvikan (upplýsingamiðstöð), sími 420 1190.
Áhaldahús, sími 660 7343.
Athvarf unglinga, sími 6969234.
Slysavarnardeildin Þórkatla, sími 899 5993.

Umsjónaraðili er Grindavíkurbær í samvinnu við 
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.
Umsjón:
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri frístunda- og menn-
ingarsviðs, sími 420 1100• thorsteinng@grindavik.is

MERKINGAR Á KORTI:

Aðal hátíðarsvæðið
við Hafnargötu og Seljabót

Hátíðarsvið
fyrir neðan Kvikuna

Salerni Bílastæði

Sjoppa (Þórkatla)Athvarf 
unglinga

(Rauður) Útakstur neyðarbifreiða

(Grænn) Vaktað hlið

(Svartur) Lokun

WWCC PP
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markaðurHH
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AA S
Stjórnstöð Sjóarans síkáta
Lögregla og björgunarsveit
Sími  112 / 861 
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Tússið símanúmer á 
handabak barnanna
Á hverri hátíð er eitthvað um það að börn verði
viðskila við foreldra sína. Farið verður með öll
börn sem lenda í þeirri aðstöðu í stjórnstöðina á
Sjóaranum síkáta þar sem lögregla og björgunar-
sveit eru á vaktinni (merkt á korti í opununni).
Gott ráð er að tússa símanúmerið á handabak
barnanna en þetta hefur gefist vel á mörgum 
bæjarhátíðum.

Hundahald bannað
Athygli er vakin á því að hundahald er 
stranglega bannað á hátíðarsvæðinu. Hunda-
eigendur eru vinsamlegast beðnir um að virða
þetta. 

Hver á heima hér?
Léttur leikur í aðdraganda Sjóarans síkáta 
stendur yfir frá þriðjudeginum 28. maí fram yfir
Sjóarann síkáta. Þekkja þarf 8 útidyrahurðir í
bænum (2 í hverju litahverfi). Bækling um um
leikinn verður dreift í hús og mun hann einnig 
liggja frammi á völdum stöðum. Þar þarf að skrá í
hvaða götu hvert hús er og húsnúmer. Glæsileg
verðlaun verða í boði, dregið 4. júní.

20 ára aldurstakmark á
tjaldsvæði 
Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstakmark er
á tjaldsvæðinu á Sjóaranum síkáta en börn og
unglingar eru að sjálfsögðu velkomnir í fylgd með
foreldrum/forráðamönnum sem gista á
tjaldsvæðinu. 

“Markmiðið er að skora mörk og vinna sigra”

Það á við í fótbolta, jarðhitavinnslu og veiturekstri. 

Óskum Grindvíkingum góðs gengis.
Fyrirtækin eru stoltir stuðningsaðilar

knattspyrnunnar í Grindavík.

HS Veitur hf

HS Orka hf

Gjögur

Flutningaþjónusta 

Sigga

Íslandsbleikja
Grindavík

Barnadagskráin er í boði

LANDSBANKANS
Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Jón Berg Reynisson 
jonbr@centrum.is, sími 893 6072.

Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, 
Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp, 
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt
verslunarmiðstöðinni (Víkurbraut 62). 

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Gísli Jóhann Sigurðsson
johannolafsson@simnet.is, sími 896 8909. 

Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marar-
gata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránar-
gata, Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut,
Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, 
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Liðsstjóri: Sólveig Ólafsdóttir
sollaola@simnet, sími 698 8115. 

Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, 
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun,
Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör,
Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynis-
braut, Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Margrét Erla Þorláksdóttir
margret1010@gmail, sími 698 6390.
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsi-
vellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir, 
Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir, 
Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.

Hverfaskipting 2014
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Miðvikudagur 28. maí
Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og 

menningarhús – Hafnargötgu 12A. Opið 
á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna 
og Guðbergsstofu.

Kl. 10:30 Fiskur undan steini.  Leik-
skólabörn skreyta girðinguna á móti 
verslunarmiðstöðinni í tilefni Sjómanna-
dagshelgarinnar.

Kl. 17:00 Ganga við Þorbjarnarfell. Vígsla 
á samstarfsverkefni Menningarráðs 
Suðurnesja, Grindavík Experience og 
Grindavíkurbæjar. Fyrsta áfanga verk-
efnisins er lokið með uppsetningu skilta 
og kynningu á gönguleiðum. Tvær 
göngur verða í boði; önnur í kring um 
Þorbjörn og hin yfir Þorbjörn þannig að 
flestir ættu að finna göngu við sitt hæfi. 
Allir velkomnir.

Kl. 21:00 Kaffihúsið Bryggjan: Ellý og 
Erla. Söngkonurnar Fanný Þórsdóttir og 
Sigríður María Eyþórsdóttir ásamt þeim 
Halldóri Lárussyni trommuleikara, Halli 
Ingólfssyni kontrabassaleikara og Styrmi 
Sigurðssyni píanóleikara leika helstu 
söngperlur Ellýjar Vilhjálms og Erlu 
Þorsteins. Aðgangur ókeypis. Allir eru 
hjartanlega velkomnir.  

Kl. 21:00 Mamma mía: Trúbador heldur 
uppi stuðinu.

Kl. 00:00 Kanturinn: Grindvískt „húkkara-
ball“ með hljómsveitinni Upplyftingu. 
Miðaverð 1.500 kr.

Fimmtudagur 29. maí (uppstigningardagur)
Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og 

menningarhús – Hafnargötgu 12A. Opið 
á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna 
og Guðbergsstofu.

Kl. 10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar 
Grindavíkur

Kl. 13:00 – 16:00 Verslunin Palóma: Kola-
portsstemning á ganginum í verslunar-
miðstöðinni.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip 
með opið hús í aðstöðu félagsins að 
Skólabraut 8.  Fjöldi glæsilegra muna 
til sýnis.

Kl. 16:00 Pílumót Sjóarans síkáta fyrir 
nemendur í 8. – 10. bekk. Mótið fer 
fram í húsakynnum Pílufélagsins að 
Hafnargötu 28. Skráning á Facebook-
síðu Félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar 
fyrir kl. 18:00 miðvikudaginn 28. maí.

Kl. 16:00 – 18:00 Aðalbraut: Skottsala. 
Leggðu bílnum þínum á planinu, opn-
aðu skottið og seldu gamla dótið þitt 
eða fötin þín. Allir velkomnir meðan 
pláss leyfir.

Kl. 17:00 „Vinir í vestri“. Erindi haldið í 
Kvikunni. Atli Ásmundsson, fyrrum 
aðalræðismaður  segir frá lífi og starfi 
meðal Vestur-Íslendinga í Kanada. Hann 
mun segja sögur af fólki og atburðum 
og m.a. fjalla um sjómenn af íslenskum 
ættum sem stunda veiðar á hinu risa-
stóra Winnipegvatni. Fáir þekkja slóðir 
frænda okkar fyrir vestan betur en Atli, 
sem er mikill sagnabrunnur. Aðgangur 
er ókeypis og allir velkomnir. Erindið 
er samstarfsverkefni Utanríkisráðuneytis 
og Grindavíkurbæjar.

Kl. 19:00 – Pílumót Sjóarans síkáta. Mótið 
fer fram í húsakynnum Pílufélagsins að 
Hafnargötu 28. Skráning hjá Ágústi Sv. 
Bjarnasyni í síma 897 6354.

Kl. 20:00 Tónleikar í Grindavíkurkirkju 
með karlakór Hreppamanna. Söng-
árið 2013-14 hefur kórinn undirbúið 

tónleika undir heitinu „Nú sigla svörtu 
skipin“,sem er óður til hafsins og 
sjómennskunnar.  Titillinn vísar í lag 
Karls Ó. Runólfssonar við ljóð Davíðs 
Stefánssonar. Mörg af stórbrotnustu 
kórverkum íslenskra tónbókmennta 
eru óður til sjóhetjanna en sjómanna-
lög eru líka dillandi létt með grípandi 
laglínum. Slík lög munu sóma sér vel 
meðal hinna dramatísku á tónleika-
dagskrá kórsins nú í vor.  Hafið, fisk-
veiðar og sjómennska hafa verið stór 
hluti af  þjóðarsál Íslendinga um aldir. 
Þrautseigja og hetjudáðir sjósóknara í 
gegnum tíðina hafa lifað með þjóðinni í 
sögum, ljóðum og sönglögum um þessa 
dáðu stétt sem dregið hefur björg í bú 
en jafnframt fært miklar fórnir í baráttu 
sinni við hafið. Stjórnandi Karlakórs 
Hreppamanna er Edit Molnár og undir-
leikari Miklós Dalmay. Til að gera við-
fangsefninu enn betri skil hefur kórinn 
fengið til liðs við sig Gunnar Björn 
Guðmundsson leikstjóra og Magnús 
Guðmundsson leikara sem unnið hafa, 
upp úr frásögnum, ljóðum og þjóð-
sögum af þessu meginsviði íslenskrar 
menningar, handrit sögumanns sem 
fléttað verður við sönginn. Miðaverð 
3.000 kr.   

Kl. 21:00  Tónleikar á Kantinum með 
Lúðrasveit Hafnarfjarðar.

Kl. 22:00 Mamma mía: Tónleikar á með 
Bjartmari Guðlaugssyni. Miðaverð 
1.500 kr.  

Kl. 21:30 Tónleikar á Salthúsinu með 
hljómsveitinni Audion Nation. Miðaverð 
1.500 kr.

Föstudagur 30. maí:
Söguratleikur Grindavíkur 2014. Í tilefni 
af 40 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkur 
er þema ratleiksins „Saga Grindavíkur“.  
Sagan segir frá þremur höfuðbólum allt 
frá landnámi sem hverfi Grindavíkur heita 
eftir: Þórkötlustaðahverfi, Járngerðar-
staðarhverfi og Staðarhverfi. Hvernig 
hýbýli manna hafa breyst úr torfbæ,  í 
timburhús, steinhús og háhýsi.  Breyting 
frá strjálbýli, í þorp og kaupstað. Allt  
minjar um sögu Grindavíkur. Ratleikurinn 
hefst í upphafi  Sjómannahátíðar og endar 
í Jónsmessugöngu með verðlaunaaf-
hendingu.   Ratleikurinn er auðveldur og 
fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá 
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jóns-
messu. Leitað er að  spjöldum á stöðum 
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað 
á þá. Sjá nánar á bls. 22 Höfundur ratleiks 
er Sigrún Jónsd. Franklín.
Kl. 06:00 – 20:00 Opnunartími Sundlaugar 

Grindavíkur
Kl. 10:00 – 14:00 Veitingahúsið Brúin: 

Brunch.
Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og 

menningarhús – Hafnargötgu 12A. 
Opið á Saltfisksýninguna, jarðorku-
sýninguna og Guðbergsstofu.
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Grindavíkurbær 40 ára - 27

Kl. 10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með 
bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til 
sýnis við Kvikuna.

Kl. 10:00 – 18:00 Verslunin Palóma: Opið 
frá kl. 10:00 – 18:00. 

Kl. 11:00 – 13:00 Vorgleði Grunnskóla 
Grindavíkur við Hópsskóla. Að þessu 
sinni verður hún tengd Sjóaranum 
síkáta með ýmsum hætti. Foreldrafélag 
grunnskólans býður upp á grillaðar 
pylsur.

Kl. 12:00 – 14:00 Í tilefni 25 ára afmælis 
Vélsmiðju Grindavíkur verður boðið 
upp á heilgrillað lamb á teini á meðan 
birgðir endast. Allir velkomnir.

Kl. 12:00 – 15:00 Kökubasar Kvenfélags 
Grindavíkur. Kvenfélagskonur baka 
dýrindis kökur og bjóða til sölu í 
verslunarmiðstöðinni. Allur ágóði mun 
renna til góðra málefna í Grindavík

Kl. 13:00 – 22:00 „Paintball“  og „Lazertag“ 
á Landsbankatúninu. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip 
með opið hús í aðstöðu félagsins að 
Skólabraut 8.  Fjöldi glæsilegra muna 
til sýnis.

Kl. 16:00 - 18:00  Toyota Lyftararallý á 
Suðurgarði í umsjón Kraftvéla í sam-
starfi við fyrirtæki í Grindavík.  Starfs-
menn fyrirtækja í Grindavík keppa sín 
á milli um titilinn Toyota lyftarameistari 
Grindavíkur 2014.

Kl. 18:00 Götugrill um allan bæ.

Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp 
í fjögur hverfi þar sem hvert þeirra 
hefur sinn lit og sitt þema.  Bæjarbúar 
eru hvattir til þess að skreyta göturnar 
í sínum litum og slá saman í götugrill 
sem liðsstjórar hverfanna sjá um að 
skipa.

Svona er bænum skipt upp:
Appelsínugula hverfið (bátar) 

Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, 
Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp, 
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp, Norður-
hóp, Víðigerði, Efrahóp.

Bláa hverfið (krabbar) 
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, 
Marargata, Garðvegur, Mánagata, Ver-
braut, Ránargata, Kirkjustígur, Mána-
sund, Vesturbraut, Mánagerði, Hellu-
braut, Dalbraut, Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (skeljar) 
Heiðarhraun, Víkur-
braut ofan pósthúss, 
Hvassahraun, Staðarvör, 
Staðarhraun, Norðurvör, 
Borgarhraun, Suðurvör, 
Arnarhraun, Fornavör, 
Skólabraut, Leynisbraut, 
Ásabraut, Leynisbrún, 
Hraunbraut.
Rauða hverfið (fiskar) 
Skipastígur, Árnastígur, 
Vigdísarvelli, Glæsi-
vellir, Ásvellir, Sólvellir, 
Blómsturvellir, Iðavellir, 
Höskuldarvellir, Hóla-
vellir, Litluvellir, Selsvellir, 
Baðsvellir, Efstahraun, 
Gerðavellir.

Kl. 20:00 Litaskrúðganga úr hverfunum 
fjórum að hátíðarsvæðinu við Hafnar-
götu. Mæting í gönguna ekki seinna en 
kl. 19:45.

Appelsínugula hverfið leggur af stað frá 
50+ blokkinni á gatnamótum Suður-
hópsbrautar og Stamphólsvegar (gengur 
niður Stamphólsveg að kirkjunni og út 
á Ránargötu).

Rauða hverfið leggur af stað frá Héras-
tubbi bakara (gengur Gerðavelli og 
suður Víkurbraut að Ránargötu).

Græna hverfið leggur af stað frá gatna-
mótum Leynisbrautar og Staðarhrauns 
(gengur upp Heiðarhraun og að Ránar-
götu).

Bláa hverfið leggur af stað frá Kvennó 
(gengur norður Víkurbraut að Ránar-
götu).

Öll hverfin ganga svo niður Ránargötuna 
að hátíðarsvæðinu í þessari röð: Appels-
ínugulir, rauðir og grænir og bláir.

Kvölddagskrá:
Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvikuna.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með 
candy-floss og annað góðgæti til sölu. 
Ingó Veðurguð með brekkusöng.
„Trúbadorar“ úr hverju hverfi taka lagið.
Grindvíska hljómsveitin The Backstabbing 
Beatles skemmtir.
Bryggjuball – Hvanndalsbræður, Jóhanna 
Guðrún og Pálmi Gunnarsson.
Kl. 21:00 Bryggjan: Kántrýbandið 

Vinir Axels með Magnús Kjartansson 
fremstan í flokki. 

Kl. 22:00 Veitingahúsið Brúin: Hljóm-
sveitin Kopar frá Borgarnesi leikur fyrir 
dans á neðri hæðinni fram eftir nóttu. 
Miðaverð 1.000 kr.

Kl. 23:00 Bryggjan: Grindvíkingurinn 
Bjarni Kristinn og félagar með skemmt-
un. 

Kl. 00:00 Salthúsið:  Dansleikur með Dal-
tónum.   Miðaverð 2.000 kr.

Kl. 00:00 Kanturinn: Rapparinn Erpur Ey-
vindarson þeytir skífum.

Kl. 00:00 Mamma mía: Bræðurnir frá 
Grímsey halda uppi stuðinu.

Laugardagur 31. maí:
Söguratleikur Grindavíkur 2014. Í tilefni 
af 40 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkur 
er þema ratleiksins „Saga Grindavíkur“.  
Sagan segir frá þremur höfuðbólum allt 
frá landnámi sem hverfi Grindavíkur heita 
eftir: Þórkötlustaðahverfi, Járngerðarstað-
arhverfi og Staðarhverfi. Hvernig hýbýli 
manna hafa breyst úr torfbæ,  í timburhús, 
steinhús og háhýsi.  Breyting frá strjálbýli, 
í þorp og kaupstað. Allt  minjar um sögu 
Grindavíkur. Ratleikurinn hefst í upp-
hafi  Sjómannahátíðar og endar í Jóns-
messugöngu með verðlaunaafhendingu.   

Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur 
útivistarleikur, sem stendur frá upphafi 
Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað 
er að  spjöldum á stöðum sem merktir eru 
á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá nánar á 
bls. 22 Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. 
Franklín.
Fjórhjólaævintýri Grindavík: Ferðir alla 
helgina, pantanir í síma 857-3001 og upp-
lýsingar á www.fjör.is
Kl. 08:00 Sjóarinn Síkáti Open, hið vinsæla 

golfmót Golfklúbbs Grindavíkur. Leikið 
er með punktafyrirkomulagi og veg-
legir vinningar eru í boði, ræst verður 
út frá kl.07:00.  Eins og undanfarin ár 
verður engu til sparað til að gera mótið 
sem veglegast. Uppistaða vinninga 
eru fiskafurðir.  Nú er um að gera að 
missa ekki af þessu einstaka tækifæri 
og spila golfmót á Húsatóftavelli, því 
Grindvíkingar eru sannarlega höfðingjar 
heim að sækja.  Sjáumst hress og kát á 
glæsilegum 19 holu golfvelli. Veitt verða 
verðlaun fyrir þrjú efstu sætin með for-
gjöf og efsta sætið án forgjafar. Einnig 
verða námundarverðlaun á öllum par 
3 holunum. Í tilefni þess að Grinda-
víkurbær er 40 ára verða veitt verðlaun 
fyrir 40. sæti. Hámarksforgjöf karla  er 
24 og kvenna er 28. Skráning fer fram á 
www.golf.is  Þátttökugjald er 3.500 kr.

Kl. 10:00 Knattspyrnumót á æfingasvæði 
Grindavíkur í 6. flokki drengja.  Keppt 
er í A, B, C og D liðum og er von á 200 
þátttakendum, fyrir utan foreldra og 
forráðamenn.  

Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og 
menningarhús – Hafnargötgu 12A. Opið 
á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna 
og Guðbergsstofu.
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Kl. 10:00 – 17:00 
Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

Kl. 10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með 
bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til 
sýnis við Kvikuna.

Kl. 10:00 - 14:00 Veitingahúsið Brúin: 
Brunch.

Kl. 13:00 – 18:00 Leiktæki frá Hopp og 
skopp og Sprell verða á hafnarsvæðinu. 
Aldrei áður hafa fleiri leiktæki verið á 
svæðinu fyrir krakka á öllum aldri.

Kl. 13:00 - 18:00 Handverksmarkaður í 
tjaldi við Kvikuna.

Kl. 13:00 – 16:00 Verslunin Palóma, opið 
frá 13:00-16:00.

Kl. 13:00 – 16:00 Víking Sjávarfang með 
kynningu á sinni vöru að Ránargötu 3 
Grindavík. Allir velkomnir í smakk.

Kl. 13:00 – 17:00 Slysavarnardeildin Þór-
katla verður með candy-floss og annað 
góðgæti til sölu á hafnarsvæðinu og í 
Kvikunni.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip 
með opið hús í aðstöðu félagsins að 
Skólabraut 8.  Fjöldi glæsilegra muna 
til sýnis.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksmarkaður.  
Staðsettur við Kvikuna.

Kl. 13:00 – 17:00 Kvikan: Codland með 
opið hús á skrifstofu félagsins á annarri 
hæð Kvikunnar.   Codland er full-
vinnslu fyrirtæki með höfuðstöðvar 
í Grindavík sem hefur það að mark-
miði að vinna meiri verðmæti úr fiski. 
Codland er í eigu Vísis og Þorbjarnar.

Kl. 13:00 – 22:00 „Paintball“  og „Lazertag“  
á Landsbankatúninu. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 18:00 Vatnaboltar – við Fisk-
markað Suðurnesja. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 Skemmtisigling fyrir alla fjöl-
skylduna. Farið um borð frá Ísfélagi 
Grindavíkur við Miðgarð. Vinsamlegast 
mætið eigi síðar en 15 mínútum fyrir 
brottför. 

Kl. 14:00 – 17:00 Félag slökkviliðs-
manna í Grindavík verður með opið 
hús í slökkviliðsstöðinni.  Kl. 15:00 
og 16:00 verður sýnd notkun á 
handslökkvitækjum.

Kl. 13:00 – 17:00 Skemmtidagskrá á 
sviði

Sterkasti maður á Íslandi – Bryggju-
pollaburður (13:00)
Evróvisionbandið Pollapönk 
skemmtir (13:30)
Brynjar Dagur Albertsson, sigurvegari 
Ísland got talent (14:10). Hann tekur 
danssporið og kennir nokkur dans-
spor í leiðinni.

Sterkasti maður á Íslandi – Réttstöðulyfta 
(14:30)
Einar Mikael töframaður (15:00)
Verðlaunaafhendingar: Best skreytta 
húsið, best skreytta gatan, frumlegasta 
skreytingin, best skreytta fyrirtækið og 
best skreytta hverfið. Söngatriðið barna 
frá hverju hverfi (15:20).
Iðkendur í taekwondódeild UMFG leika 
listir sínar (15:25).
Nemendur frá Danskompaníinu Reykja-
nesbæ sýna. (15:35)
Söngatriði frá frá Þrumunni. Elín Björg, 
Karlotta Sif, Stepahnie Júlía og Heiðrún 
Fjóla syngja tvö lög. Þær stöllur tóku þátt 
í söngkeppni SAMFÉS.  (15:45)
Nemendur úr Grunnskóla Grindavíkur 
syngja lög tvö úr árshátíðarleikritinu Hair-
spray   (15:50).
Sterkasti maður á Íslandi – Drumbalyfta 
(16:00)
Reipitog: Rauða hverfið vs. Bláa hverfið
Reipitog: Græna hverfið vs. Appelsínu-
gula hverfið.
Sterkasti maður á Íslandi – Trukkadráttur 
(16:30)
Seinni hluti keppninnar Sterkasti maður á 
Íslandi fer fram á sunnudegi.
Kl. 14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa 

Lóninu, ekið inn í bæinn niður Víkur-
braut, Ægisgötu og inn Seljabót í gegn-
um hátíðarsvæðið og upp Ránargötu 

og stöðvað fyrir utan N1. Hjólum raðað 
upp og verða þau til sýnis. Grindjánar 
bifhjólaklúbbur ásamt öðrum klúbbum.

Kl. 15:00 – Brúðubíllinn skemmtir yngstu 
kynslóðinni á Hafnargötunni.

Kl. 15:00 – 17:00 Bacalao-mótið í knatt-
spyrnu. Knattspyrnumót fyrir 30 ára og 
eldri, fyrrum knattspyrnuhetjur Grind-
víkinga nær og fjær. Saltfiskveisla um 
kvöldið.

Kl. 14:30 – Kappróður í höfninni.  Land- 
og sjósveitir karla og kvenna.  Lið frá 
hverju hverfi taka þátt. 

Kl. 15:00 Víðihlíð/Miðgarður: Grindvíska 
bandið úr Ásgarði, The Backstabbing 
Beatles skemmtir.

Kl. 15:30 (eða strax á eftir kappróðri) 
Sjópulsan á ferð um höfnina.  Tvenns 
konar ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára og 
eldri – Ferð með yngri um höfnina. (Er 
háð veðri.)

Kl. 16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjóla-
klúbbur  við Fiskmarkaðinn. Krakka-
keyrsla. Börn fá að sitja aftan á bif-
hjólum og fara hring. Mömmur fá að 
fara rúnt á eftir.

Kl. 17:00  - 20:00 Veitingahúsið Brúin: 
Fiskihlaðborð.

Kvölddagskrá:
Kl. 21:00 – 01:00 Sjómannastofan Vör: 

Dansleikur - Gömlu dansarnir. Sjó-
mannalögin spiluð og sungin. Grétar 
Guðmunds sér um fjörið. Aðgangseyrir 
1.000 kr.

Kl. 21:00 Salthúsið: Blústónleikar. Fram 
koma Vinir Dóra ásamt Wet paper bag 
blues band frá Grindavík. Miðaverð 
1500 kr.

Kl. 22:00 Veitingahúsið Brúin: Hljóm-
sveitin Traustir vinir leikur fyrir dansi á 
neðri hæðinni. Miðaverð 1.000 kr.

Kl. 00:00 Kanturinn: Hljómsveitin Hafrót 
leikur fyrir dansi.

Kl. 00:00 – 04:00 Salthúsið: Dansleikur 
með hljómsveitinn Spark ásamt söng-
konunni Díönu Von Ancken. Miðaverð 
2.500 kr. 

Kl. 00:00 – 04:00 Íþróttahúsið: Ball á 
vegum körfuknattleiksdeildar UMFG. 
Hljómsveitin Skítamórall sér um fjörið.  
Miðaverð: 2000 kr. í forsölu, 2.500 kr. 
við hurðina. Aldurstakmark 18 ára.  
Foreldrum og/eða forráðamönnum 
verður ekki heimilt að koma með 
unglinga yngri en 18 ára inn á ballið.
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Sunnudagur 1. júní:
Söguratleikur Grindavíkur 2014. Í tilefni 
af 40 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkur 
er þema ratleiksins „Saga Grindavíkur“.  
Sagan segir frá þremur höfuðbólum allt 
frá landnámi sem hverfi Grindavíkur heita 
eftir: Þórkötlustaðahverfi, Járngerðarstað-
arhverfi og Staðarhverfi. Hvernig hýbýli 
manna hafa breyst úr torfbæ,  í timbur-
hús, steinhús og háhýsi.  Breyting frá 
strjálbýli, í þorp og kaupstað. Allt  minjar 
um sögu Grindavíkur. Ratleikurinn hefst í 
upphafi  Sjómannahátíðar og endar í Jóns-
messugöngu með verðlaunaafhendingu.   
Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur 
útivistarleikur, sem stendur frá upphafi 
Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað 
er að  spjöldum á stöðum sem merktir eru 
á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá nánar á 
bls. 22 Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. 
Franklín.
Fjórhjólaævintýri Grindavík: Ferðir alla 
helgina, pantanir í síma 857-3001 og upp-
lýsingar á www.fjör.is
Kl. 10:00-14:00 Veitingahúsið Brúin: 

Brunch.
Kl. 10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar 

Grindavíkur
Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og 

menningarhús – Hafnargötgu 12A. Opið 
á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna 
og Guðbergsstofu.

Kl. 10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með 
bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til 
sýnis við Kvikuna.

Kl. 11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni fyrir 
16 ára og  yngri. Fer fram á Miðgarði 
fyrir framan Ísfélagið. Skráning á 
staðnum. Foreldrar/forráðamenn fylgi 
yngri börnum. Veitt verða verðlaun fyrir 
mesta aflann, þyngsta fiskinn og ljótasta 
fiskinn.  Keppnin er tvískipt; 12 ára og 
yngri annars vegar og hins vegar 13 – 
16 ára.

Kl. 
13:00 – 18:00 Leiktæki frá Hopp og 
skopp og Sprell verða á hafnarsvæðinu. 
Aldrei áður hafa fleiri leiktæki verið á 
svæðinu fyrir krakka á öllum aldri.

Kl. 13:00 Sjómannamessa í Grinda-
víkurkirkju.  Ræðumaður Sigurður A. 
Kristmundsson hafnarstjóri. Ritningar-
lestra lesa sjómannshjónin Ágústa Inga 
Sigurgeirsdóttir og Haukur Guðberg 
Einarsson.  Viktor Guðberg Hauksson 
ber kransinn niður að minnisvarðanum 
Von. Karlakór Keflavíkur leiðir söng 
undir stjórn Helgu Bryndísar Magnús-
dóttur. Prestur: Sr. Elínborg Gísladóttir.

Kl. 13:00 – 16:00 Víking Sjávarfang með 
kynningu á sinni vöru að Ránargötu 3 
Grindavík. Allir velkomnir í smakk.

Kl. 13:00 – 17:00 „Paintball“  og „Lazertag“ 
á Landsbankatúninu. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 18:00 Vatnaboltar – við Fisk-
markað Suðurnesja. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 17:00 Sýning á fornbílum.  
Félagar úr Suðurnesjadeild Fornbíla-
klúbbsins sýna dýrgripi sína.  Bílarnir 
verða staðsettir fyrir neðan Vísi.

Kl. 13:00 – 17:00 Kvikan: Codland með 
opið hús á skrifstofu félagsins á annarri 
hæð Kvikunnar.    Codland er full-
vinnslu fyrirtæki með höfuðstöðvar 
í Grindavík sem hefur það að mark-
miði að vinna meiri verðmæti úr fiski. 
Codland er í eigu Vísis og Þorbjarnar.

Kl. 13:00 Sterkasti maður á Íslandi. Við 
hátíðarsviðið: Kast yfir vegg og öxul-
lyfta.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksmarkaður. 
Staðsettur við Kvikuna.

Kl. 14:00 – 17:00 Hoppu-
kastali frá Landsbank-
anum verður staðsettur við 
Kvikuna.  Sproti verður á 
svæðinu milli kl. 15:00 og 
16:00.

Kl. 13:00 – 17:00 
Handverks-
félagið Greip 
með opið hús 
að Skólabraut 8.  
Fjöldi glæsilegra 
muna til sýnis.
Kl. 13:00 – 17:00 
Slysavarnardeildin 
Þórkatla verður 
með candy-floss og 
annað góðgæti til 
sölu á hafnarsvæð-
inu og í Kvikunni.

Kl. 
14:00 Hátíðarhöld við Kvikuna í til-
efni Sjómannadagsins. Ávarp flytur 
Páll Valur Björnsson alþingismaður. 
Kynnir: Haukur Guðberg Einarsson 
sjómaður. Heiðursviðurkenningar og 
verðlaunaafhending fyrir kappróður.

Kl. 13:00 – 17:00 Veltibíll Sjóvá í Hafnar-
götunni.

Kl. 14:30 – 16:30 Hestateyming við 
Kvikuna. Börnum gefst tækifæri til að 
fara á hestbak.

Kl. 14:30 – Víðihlíð/Miðgarður. Þor-
valdur Halldórsson syngur.

Kl. 15:00 Koddaslagur, kararóður og 
flekahlaup við höfnina.  

Kl. 15:30 – 17:30 Dagskrá á hátíðarsviði. 
Íþróttaálfurinn og Solla stirða (15:30)
Einar Mikael töframaður (15:45)
Skoppa og Skrítla (16:00)
Sterkasti maður á Íslandi – Bóndaganga 
(16:40)
Sterkasti maður á Íslandi – Steinatök 
(16:45)
Kl. 16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjóla-

klúbbur  við Fiskmarkaðinn. Krakka-
keyrsla. Börn fá að sitja aftan á bif-
hjólum og fara hring. Mömmur fá að 
fara rúnt á eftir.

Kl. 17:00 Kanturinn – Íslandsmeistaramót 
í sjómanni, þrír aldursflokkar.  

KERLINGAHLAUP. Karlar bera konur 
sínar á bakinu í gegnum þrautabraut.  
Vegleg verðlaun. Nánari upplýsingar og 
skráning á staðnum. Magnús Ver dæmir.  
Kl. 17:00 – 20:00 Veitingahúsið Brúin: 

Brunch.

Kl.  17:15 
Knattspyrnumót hverfanna. Knatt-
spyrnumót á Grindavíkurvelli á milli 
hverfanna fjögurra í Grindavík. Keppt 
er á hálfum velli, 10 í liði, 2x6 mínútur.  
Valið er í lið samkvæmt eftirfarandi 
reglum: 

- Enginn meistaraflokksleikmaður má 
vera með. Skylda er að spila á strigaskóm 
(takkaskór bannaðir) og markvörður 
verður að vera í stígvélum. Leiknar verða 
2x6 mínútur. Leiknir verða undanúrslita-
leikir (dregið á staðnum) og svo úrslita-
leikur. Liðin þurfa að mæta í búningum í 
sínum litum.
- SKRIÐTÆKLINGAR BANNAÐAR. 
Yfirdómari er Sigurður Óli Þorleifsson, 
alþjóðlegur FIFA dómari.
Kl. 20:00 Sjómannastofan Vör. Hátíðar-

kvöldverður Sjómanna- og vélstjóra-
félags Grindavíkur.  Tveggja rétta 

máltíð. Vinsamlega pantið 
borð tímanlega í síma 
426-8570. Gestir:  Þor-
valdur Halldórsson og 
Freyr Eyjólfsson.
Kl. 21:00  Kaffihúsið 
Bryggjan. Tónleikar 
með hinum landsþekktu 
Jóhanni Helgasyni og 
Magnús Þór Sigmunds-
syni. Miðaverð 2.000 kr.
Kl. 22:00 – 03:00 Veit-
ingahúsið Brúin: Kaleb 
Joshua leikur fyrir dansi. 
Miðaverð 1.000 kr.
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Aðalbraut – Víkurbraut 31
Miðvikudagur: Í tilefni 40 ára afmæli Grinda-
víkurbæjar bjóðum við lítinn ís í brauðformi, 
bæði hvítan og bleikan á 40 krónur frá 
klukkan 17:00 þennan dag. 40 lítrar í boði, 
gildir meðan birgðir endast.
Fimmtudagur kl. 16:00-18:00:  Skottsala. 
Leggðu bílnum þínum á planinu, opnaðu 
skottið og seldu gamla dótið þitt eða fötin 
þín. Allir velkomnir meðan pláss leyfir.
Föstudag og laugardag: Nætursala, grillið 
opið allan sólarhringinn. Erum með opið 
frá föstudagsmorgni til sunnudagskvölds. 
Hlökkum til að sjá ykkur!

Blómakot – Við Mánagötu
Fimmtudagur:
Opið kl. 15 -18. Tilboð á útiborðum og 
slaufum.
Föstudagur:
Opið kl. 14-18. 20% afsláttur af hjörtum og 
uglum.
Laugardagur:
Opið kl. 13-17. 20% afsláttur af kertum og 
servíettum.
Sunnudagur:
Opið kl. 13-17. Tilboð á afskornum blómum.
Kaffi og blómakökur á pallinum ef veður 
leyfir.

Söluturninn – Víkurbraut 62
Opið allan sólarhringinn um sjómannadags-
helgina. Opið frá kl. 8 föstudaginn 30. maí 
og samfleytt til kl. 23:30 á sunnudagskvöldið 
1. júní. Minnum á okkar frábæru SUBS.

Salthúsið – Stamphólsvegi 2
Fimmtudagur kl. 21:00: Tónleikar með hljóm-
sveitinni Audio Nation. 
Föstudagur: Dansleikur með hinum einu 
sönnu Dalton. Ballið byrjar á miðnætti og 
stendur fram eftir nóttu. Aðgangseyrir er 
2.000 kr.

Laugardagur kl. 21:00: Blústónleikar. Fram 
koma Vinir Dóra ásamt Wet paper bag blues 
band frá Grindavík. Miðaverð 1.500 kr.
Laugardagur: Dansleikur með hljómsveit-
inni Spark ásamt söngkonunni Díönu Von 
Ancken. Miðaverð 2.500 kr. 
Föstudag og laugardag verður hádegishlað-
borð á Salthúsinu. Á kvöldin verður svo 
sjómannadagsmatseðill í gangi.

Mamma mía
Miðvikudagur kl. 21:00: Trúbador spilar.
Fimmtudagur kl. 22:00: Tónleikar með Bjart-
mari Guðlaugssyni. Aðgangseyrir 1.500 kr.  
Húsið opnar 20:00.
Föstudagur 00:00: Bræðurnir frá Grímsey 
halda uppi stuðinu.
Laugardagur: Kosningarvaka Lista Grind-
víkinga frá 21:00 til 01:00.

Kaffihúsið Bryggjan
Miðvikudagur:
Kl. 21:00 Ellý og Erla. Söngkonurnar Fanný 
Þórsdóttir og Sigríður María Eyþórsdóttir 
ásamt þeim Halldóri Lárussyni trommuleikara, 
Halli Ingólfssyni kontrabassaleikara og Styrmi 
Sigurðssyni píanóleikara leika helstu söng-
perlur Ellýjar Vilhjálms og Erlu Þorsteins. 
Tónleikarnir hefjast kl.21:00 og er aðgangur 
ókeypis. Allir eru hjartanlega velkomnir.  
Föstudagur:
Kl. 21:00  Kántrýbandið Vinir Axels með 
Magnús Kjartansson fremstan í flokki. 
Kl. 23:00  Grindvíkingurinn Bjarni Kristinn 
og félagar með skemmtun. 

Kanturinn – Austurlenskur 
veitingastaður og bar – Hafnargötu 6
Miðvikudagur: Kl. 00:00 Grindvískt „húkk-
araball“ með hljómsveitinni Upplyftingu. 
Miðaverð 1.500 kr.
Fimmtudagur: Kl: 21:00 Tónleikar með Lúðra-
sveit Hafnarfjarðar.
Föstudagur:  Kl. 00:00 Rapparinn Erpur Ey-
vindarson þeytir skífum.

Laugardagur: Kl. 00:00 Hljómsveitin Hafrót 
leikur fyrir dansi.
Sunnudagur: Kl. 17:00 Íslandsmeistaramót 
í sjómanni, þrír aldursflokkar. 
KERLINGAHLAUP. Karlar bera konur sínar 
á bakinu í gegnum þrautabraut.  Vegleg 
verðlaun. Nánari upplýsingar og skráning 
á staðnum. Magnús Ver dæmir.  

Veitingahúsið Brúin:
Föstudagur 30.maí: Brunch frá kl:10:00-14:00.
Hljómsveitin Kopar frá Borgarnesi leikur fyrir 
dansi frá kl: 22:00 og fram eftir nóttu á neðri 
hæðinni. Aðgangseyrir 1.000 kr.
Laugardagur 31.maí: Brunch frá kl: 10:00-
14:00. Fiskihlaðborð frá kl: 17:00-20:00.
Hljómsveitin Traustir vinir mun leika fyrir 
dansi frá kl. 22:00 og fram eftir nóttu á neðri 
hæðinni. Aðgangseyrir 1.000 kr.
Sunnudagur 1.júní (sjómannadagurinn): 
Brunch frá kl. 10:00-14:00. Fiskihlaðborð 
frá kl.  17:00-20:00. 
Stuðboltinn Kaleb Joshua mun leika fyrir 
dansi frá kl. 22:00-03:00. Aðgangseyrir 1.000 
kr.

Sjómannastofan Vör:
Tilboð Sjóarans síkáta, föstudag og laugardag 
Opið til 20:00 á föstudeginum og frá 12:00 
á laugardeginum
 
Súpa, brauð og salatbar 1.500 kr.
Samloka, franskar og sósa 1.000 kr.
Ostborgari, franskar og sósa 1.500 kr.
Djúpsteiktur fiskur, franskar og sósa 2.000 kr.
Fiskur dagsins 2.500 kr.
 
Laugardagskvöld: Dansleikur frá kl. 21:00-
01:00. Sjómannalögin spiluð og sungin. 
Grétar Guðmunds sér um fjörið. Aðgangs-
eyrir: 1.000 kr.
Sunnudagskvöld: Hátíðarkvöldverður Sjó-
manna- og vélstjórafélags Grindavíkur.  
Tveggja rétta máltíð. Vinsamlega pantið borð 

tímanlega í síma 426-8570. Gestir: Þorvaldur 
Halldórsson og Freyr Eyjólfsson.

Kvikan, auðlinda og menningarhús – 
Hafnargötgu 12A
Opið á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna 
og Guðbergsstofu alla daga frá kl. 10:00-
17:00.
13:00 – 17:00 Kvikan: Codland – opið hús. 
Codland er fullvinnslufyrirtæki með höfuð-
stöðvar í Grindavík sem hefur það að 
markmiði að vinna meiri verðmæti úr fiski. 
Codland er í eigu Vísis og Þorbjarnar.
Verslunin Palóma – Víkurbraut 62
Fimmtudaginn 29. maí: Kolaportsstemning 
á ganginum í verslunarmiðstöðinni. Opið 
frá kl. 13:00-16:00.
Föstudaginn 30. maí: Opið frá kl. 10:00-18:00.
Laugardaginn 31. maí: Opið frá kl. 13:00-
16:00. 

Víking Sjávarfang ehf – Ránargötu 3
Víking Sjávarfang ehf er með kynningu á 
sinni vöru að Ránargötu 3 Grindavík, opið 
verður á laugardeginum frá 13:00-16:00 og 
sunnudeginum 13:00-16:00. Allir velkomnir 
í smakk. Heimasíða: www.vikinggroup.is 
Fjórhjólaævintýri ehf – Tangasundi 1
Ferðir alla helgina. Pantanir í síma 857 3001. 
Nánari upplýsingar á www.fjör.is 
Sundlaug Grindavíkur – Austurvegi 1, sími 
426 7555
Fimmtudaginn 29. maí (uppstigningardagur) 
opið frá kl. 10:00-17:00
Föstudaginn 30. maí opið frá kl. 06:00 – 20:00.
Laugardaginn 31. maí opið frá kl. 10:00 – 
17:00.
Sunnudaginn 1. júní opið frá kl. 10:00 – 17:00.

Papa´s Pizza – Hafnargötu 6
Opnum á Hádegi frá fimmtud. til sunnudags.
Pizzahlaðborð alla helgina.

DAGSKRÁ VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTU
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Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

Við sendum Grindvíkingum hlýjar nágrannakveðjur og hamingjuóskir 
með 40 ára afmæli bæjarins. 
Á Ásbrú hafa meðal annars Grindvíkingar dúxað í námi í Keili og 
sprotahugmyndir ættaðar úr frumkvöðlastarfi svæðisins hafa nú þegar 
nýst í grindvísku atvinnulífi. Sambúðin við þessa fyrirmyndarnágranna á 
svo sannarlega eftir að blómstra ennfrekar á næstu árum. 

asbru.is

Við óskum nágrönnum okkar í Grindavík 
til hamingju með 40 ára afmælið
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Fyrirtækið Codland í Grindavík var tilnefnt til Menntaverðlauna 
atvinnulífsins 2014, sem Menntasproti ársins. Það var stofnað árið 
2012 og sérhæfir sig í hámarksnýtingu á hráefnum þorsks. Á bak 
við Codland standa ýmis ólík fyrirtæki en öll eiga þau það sam-
eiginlegt að leggja áherslu á fullnýtingu og verðmætaaukningu á 
áður illa nýttum hráefnum.

Stóðu frammi fyrir 
förgunarvandamáli
„Þetta byrjaði sem hugmynd með 
kennitölu. Vísir og Þorbjörn, sem 
eru eigendur Codlands, hafa 
lengi unnið saman; átt Haustak 
sem stofnað var 1999,“ segir Erla 
Pétursdóttir, framkvæmdastjóri. Út-
gerðarfyrirtækin hafi staðið frammi 
fyrir förgunarvandamáli á slógi og 
því farið í að horfa á hvernig hægt 
væri að nýta það. „Á svipuðum tíma 
kemur hingað maður sem var með 
lausn á því. Við fórum í samstarf 
við hann með verksmiðju sem býr 
til heilsuvörur úr slóginu. Einnig 
kom Þór Sigfússon frá Íslenska 
sjávarklasanum og hjálpaði okkur 
að horfa hærra og lengra. Úr því 
varð skemmtileg samvinna sem er 
Codland í dag.“ 

Einhæf umræða um 
sjávarútveg
Erla segir að fyrirtækið hafi fengið 
ótrúlega athygli miðað við að vera 
einskonar vettvangur til að nýta 
hráefni. Margir hafi verið að nýta 
hráefni vel en ekki verið fjallað 
eins mikið um. Hjá Codlandi hafi 
reyndar líka verið markviss efling á 
ímynd sjávarútvegarins og sagt frá 
því hvað sé á döfinni innan hans. 
„Umræðan um sjávarútveginn hefur 
verið einhæf og fréttir neikvæðar. 
Nú var kominn vettvangur til að 
fjalla um það sem við og aðrir erum 
að gera.“ Þau hafa verið með kynn-
ingar í skólum, setið fundi með 
snyrtifræðingum um snyrtivörur, 
tæknifræðingum um tækni og ýmis-

legt annað. „Þetta er í raun komið 
út fyrir hefðbundinn sjávarútveg. Þá 
sáum við þessa þörf til að fá ungt, 
kraftmikið fólk úr öðrum atvinnu-
greinum inn í þetta. Við höfum ekki 
haft jafn greiðan aðgang að slíkum 
nemendum áður. Það er svo nauð-
synlegt að nemendur viti af því sem 
er að gerast í sjávarútveginum og 
hugsanlega velja það sem starfsvett-
vang. Við þurfum fólk með alls kyns 
menntun og úr mörgum atvinnu-
greinum, með alls kyns metnað, til 
að efla sjávarútveginn,“ segir Erla. 

Búin að ráða matvælafræðing
Í framhaldi af því segir Erla Codland 
hafa nýverið ráðið til sín matvæla-
fræðing. Hann þekki líffræði og 
efnafræði og sé með sterkan bak-
grunn til þess að finna leiðir til 
áframvinnslu; hvað hægt sé að gera 
við virku efnin. „Það var ekki lagt 
upp með þetta fyrst en við sjáum 
að það er þörf á því. Markmiðið 
er fullnýting á aflanum, okkur er 
treyst fyrir kvótanum og að gera 
sem mest og best úr því sem fæst. 
Við stefnum á að henda engu.“ 
Verkefni Codlands í dag séu t.d. 
að vinna hrálýsi og mjöl úr slógi 
og collagen úr fiskroði. „Roðið er 
eina afurðin sem við sendum út 
óunna. Það er klárlega verðmæti úti 
í heimi og af hverju ekki hér? Mjölið 
er svo notað í dýrafóður og ensím 
úr innyflum þorsksins eru notuð í 
snyrtivörur.“ Collagen verkefnið sé 
unnið í samstarfi við Spánverja og 
sé ekki ný framleiðsla. „Við erum 
að læra af þeim. Svo erum við að 

byggja upp markaði til þess að 
getað myndað viðskiptasambönd 
annars staðar í heiminum. Auð-
vitað reynum við að vera raunsæ 
og kanna markaðinn,“ segir Erla 
brosandi. 

Samstarfsgrundvöllur við ólík 
fyrirtæki
Erla segir starf sitt mjög skemmtilegt 
og fjölbreytt því frekar sé unnið að 
því að nýta það sem áður var hent. 
„Samstarfið er breiðara og við sjáum 
smám saman hvers konar þekkingu 
við þurfum inn í fyrirtækið. Til að 
mynda samstarf við önnur fyrirtæki 
og háskóla. Við erum t.d. að leita að 
sumarfólki.“  Tveir starfsmenn eru í 
fullu starfi hjá Codlandi frá því um 
síðustu mánaðamót og Erla vonar 

að smám saman muni þeim fjölga. 
„Við höfum gert of mikið af því að 
hólfa niður námsleiðir og þá eigi að 
fara í einhverja ákveðna átt. Núna 
kynnum við fyrir nemendum hvaða 
möguleika þeir hafa og kynnast 
þeim í leiðinni. Nemendur í dag 
geta gert hvað sem þeir vilja og 
fundið sínar leiðir. Rótgróin fyrir-
tæki hafa gott af ferskum og kraft-
miklum námsmönnum samhliða 
reynslu starfsmanna sem þegar eru 
til staðar.“ 

Sjávarútvegur verði fyrsta val 
nemenda
Aðspurð segir Erla að mest hafi 
komið á óvart hversu margir séu að 
gera frábæra hluti í sjávarútvegi og 
hversu fjölbreyttur hann sé. „Mörg 

fyrirtæki myndu ekki tengja sig við 
sjávarútveg en eru það samt og ættu 
að vera stolt af því. Það hefur einnig 
komið mér á óvart hversu gott og 
auðvelt er að vinna með fjölbreyttu 
fólki. Við höfum verið að nálgast 
fólk með sameiginlega hagsmuni 
og þá er eftirleikurinn auðveldur. 
Það fer áfram sem er beggja hagur 
og samskiptin í lagi.“ Framtíðar-
sýn Codlands segir Erla vera skýra. 
„Nýta allan afla sem kemur á land 
og framleiða vörur sem eru mikil-
vægar. Koma þeim í verð og skoða 
hversu langt við komumst. Halda 
áfram að vera fjölbreytt. Sjávarút-
vegur er svo spennandi vettvangur 
og draumurinn er að hann verði 
fyrsta val hjá námsfólki,“ segir Erla 
að lokum. 

Umræða um sjávarútveg er að breytast:

ÖFLUGT SAMSTARF 
ÓLÍKRA STARFSGREINA
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Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum hefur rekið útibú og kennsluað-
stöðu að Víkurbraut 56 í Grindavík frá árinu 2010. Ragnheiður 
Eyjólfsdóttir verkefnastjóri hjá MSS heldur utan um daglegan 
rekstur útibúsins og eru Grindvíkingar hvattir til að kynna sér 
námsframboðið hverju sinni.

Góðar viðtökur heimafólks
„Þumalputtareglan er í rauninni sú 
að við getum boðið upp á alls-
konar námskeið í Grindavík ef við 
náum að lágmarki 10-12 manna 
hóp og námskeiðin fara þá af stað 
ef næg þátttaka næst. Þetta er t.d. 
stórsniðugt tækifæri fyrir fyrirtæki 
sem vilja halda námskeið fyrir sinn 
starfsmannahóp. Einnig eru alltaf 
í boði íslenskunámskeið fyrir út-
lendinga í Grindavík,“ segir Ragn-
heiður Eyjólfsdóttir, verkefnastjóri 
hjá MSS. Hún segir mjög flottan 
hóp hafa verið að taka Mennta-
stoðir hjá MSS í Grindavík í vetur og 
greinilegt sé að Grindvíkingar eru 
farnir að nýta sér sniðugt tækifæri 
til að taka framhaldsskólamenntun 
í sinni heimabyggð. „Þetta er annar 
hópurinn sem lýkur þessari náms-

leið í Grindavík og þar með má sjá 
að námið er að festa sig í sessi hér. 
Dæmi eru um að þátttakendur hafi 
komið frá Hafnarfirði og Reykjavík 
til að sitja þetta nám en nú sjáum 
við einnig góða tengingu fyrir íbúa 
í Þorlákshöfn og jafnvel Hveragerði 
að slást í hópinn, þar sem Suður-
strandarvegurinn tengir okkur við 
það svæði.“

Menntastoðir fyrir fullorðna 
nemendur
Menntastoðir eru ætlaðar fullorðnu 
fólki sem hefur ekki lokið form-
legri framhaldsmenntun en stefnir á 
frekara nám. Ef fólk tekur Mennta-
stoðir og svo háskólastoðir Keilis 
eða frumgreinadeildir annarra há-
skóla þá er það ígildi stúdentsprófs 
og gerir fólki kleift að sækja um 

Framhaldsnám í heimabyggð:

LEITUMST VIÐ AÐ VEITA GÓÐA ÞJÓNUSTU

Elva Björk Guðmundsdóttir:
„Mig hafð i 
lengi langað 
ti l þess að 
fara í nám. 
Þegar mér var 
sagt upp sem 
stuðningsfull-
trúa ákvað ég 
að nýta mér 

tækifærið og skráði mig í Mennta-
stoðir hjá MSS. Ég valdi dreifinám 
sem hentaði mér mjög vel og 
þessi byrjun á námi eftir langt 
hlé er mjög góð. Menntastoðirnar 
komu mér algjörlega af stað í 
áframhaldandi nám. Það að byrja 
aftur í námi eftir langan tíma getur 
verið strembið en með skipulagi 
og jákvæðni geta það allir. Eftir 
Menntastoðirnar ákvað ég að 
halda áfram og fór í Háskólabrú 
Keilis sem ég var að klára núna 
í maí. Í haust er stefnan tekin á 
Háskóla Íslands og ætla ég að 
fara í Þroskaþjálfafræði. Ég mæli 
með Menntastoðum fyrir alla sem 
eru að hugsa um að fara í nám 
eftir langt frí“.

Sigrún Eir Einarsdóttir:
„Það sem dreif mig fyrst og fremst 
í grafíska hönnunarsmiðju var 
áhugi minn á grafískri hönnun. Ég 
hef alltaf haft mikinn áhuga á alls 
kyns tölvuvinnu og myndvinnslu. 
Fyrirkomulagið var til fyrirmyndar 
og fékk ég allt það sem ég vildi 
fá út úr námskeiðinu. Aldursbilið 
var frekar breitt og var ég mun 
yngri en flestir nemendur en hafði 
samt mjög gaman af. Kennarinn 
var frábær og fannst mér það hafa 
mikið að segja og það vakti enn 
meiri áhuga.

Þegar mér stóð til boða að hefja 
nám í Menntastoðum var ég ekki 
lengi að hugsa mig um. Þar sem 
ég hef ekki lokið stúdentsprófi 
þá fannst mér þetta tilvalið næsta 
skref til að koma mér aftur í nám. 
Fyrirkomulagið hentaði mér mjög 
vel þar sem um dreifinám er að 
ræða. Ég hafði ekki fundið mig 
í framhaldsskólum þar sem próf-
kvíði og stress háði mér veru-
lega. Eftir að ég byrjaði í Mennta-
stoðum hefur sjálfstraust mitt 
aukist til muna og áhugi minn á 
áframhaldandi námi sömuleiðis. 

Hópurinn sem ég var í hefur náð 
mjög vel saman þrátt fyrir mjög 
ólíkan bakgrunn og aldur. Þessi 
hópur hefur orðið mér mikil 
hvatning til áframhaldandi náms.
Eftir nám mitt hjá MSS er ég 
staðráðin í því að halda áfram 
að mennta mig og stefni ég á 
Grafíska hönnun eða eitthvað því 
tengt. Ég er óendanlega þakklát 
fyrir að hafa fengið það tækifæri 
að koma mér af stað aftur eftir frí 
frá skóla með aukið sjálfstraust 
og gleði fyrir námi.

háskólanám. Ragnheiður segir 
að skráning sé þegar hafin fyrir 
haustönn 2014 í Menntastoðum. 
Dreifinám Menntastoða sé nám í 
10 mánuði. Kennt verði frá klukkan 
15:00 til 20:30 einn virkan dag og 
frá 09:00 til 15:00 tvo laugardaga í 
mánuði. „Dreifinám hefst að nýju í 
ágúst 2014 og er opið fyrir umsóknir 
nú þegar. Kennsluhættir Mennta-
stoða miða við þarfir fullorðinna 
nemenda og leitast er við að veita 
nemendum góða þjónustu. Þann-
ig skipa sjálfsefling, námstækni og 
hópefli stóran þátt í skólastarfinu,“ 
segir Ragnheiður. Helstu náms-
greinar eru stærðfræði, íslenska, 
upplýsingatækni, enska, danska, 
námstækni og bókfærsla.

Grafísk hönnunarsmiðja og 
fleira
Ragnheiður segir að annað ótrúlega 
spennandi og hagnýtt námskeið 
verði auglýst í haust, Grafísk hönn-
unarsmiðja. „Þar er í boði hagnýtt 
verklegt nám þar sem kennt er á 
Adobe forritin Photoshop (mynd-
vinnsla), Illustrator (teikning) og 
InDesign (umbrot). Námskeiðið 
byggist á verklegum æfingum í 
tölvu þar sem þátttakendur vinna 

á þessi stórskemmtilegu forrit.“ 
Hún segir að búið sé að útskrifa 
tvo hópa í Grindavík úr Grafískri 
hönnunarsmiðju og fólk hafi verið 
virkilega ánægt með námskeiðið. Þá 
sé enn fleira á dagskrá í haust. „Sem 
dæmi um námskeið sem komin eru 
á viðburðadagatalið í Grindavík, 
utan þess sem þegar er talið upp, 
í haust eru íslenska fyrir útlendinga 
1 og 2 (líka fyrir lengra komna ef 
þannig hópur myndast), vín og 
tapas og svo verður Ebba Guðný 
Guðmundsdóttir með námskeiðið 
Hollara jólanammi.“ Hægt er að 
koma við á skrifstofunni, skoða nýja 
vefsíðu MSS (www.mss.is), senda 
fyrirspurnir í gegnum tölvupóst á 
ragga@mss.is eða hafa samband í 
síma 412-5967.
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Sigurður Arnar Kristmundsson er með skipstjórnarpróf og tók við 
sem hafnarstjóri Grindavíkurhafnar fyrir tæpum þremur árum. 
Hann segist hafa tekið við góðu búi og finnst samskipti og stefnu-
mótun það skemmtilegasta við starfið. Hann vill bæta orðspor 
innsiglingarinnar, bæta öryggi og veita framúrskarandi þjónustu.  

Gjörbreytt innsigling
Varnargarðarnir í innsiglingunni 
sem settir voru árið 2000 eru að 
magninu til 200 þúsund rúmmetrar. 
Áður þurfti að sigla í krókaleið inn 
til hafnar en svo var ákveðið að 
gera skurð í gegnum boðann til 
að hægt yrði að sigla beint inn. 
„Þetta skiptir miklu máli þegar það 
er suðvestan- eða sunnanalda. Jafn 
mikið var sprengt upp úr botninum 
og settu út á haf eins og er sýnilegt 
af hafnargarðinum. Þetta eru okkar 
jarðgöng og mikil fjárfesting,“ segir 
Sigurður og bætir við að Grindavík 
væri sjálfsagt ekki það sem hún er 
í dag ef þetta hefði ekki verið gert. 
„Þetta er sennilega mikilvægasta 
ákvörðun sem tekin hefur verið hér

Örugg höfn og góð þjónusta
Síðasta verk tengt innsiglingunni 
fór fram fyrra þegar innri siglinga-
rennan var breikkuð til þess að 

auka öryggi. „Það var hluti niður-
stöðu stefnumótunarvinnu sem við 
höfum verið í. Kjörorðin eru „Örugg 
höfn, góð þjónusta“. Við leitumst 
við að bæta sífellt öryggi og bjóða 
upp á framúrskarandi þjónustu,“ 
segir Sigurður. Alltaf komi upp 
aðstæður sem séu varhugaverðar. 
Ekki sé hægt að horfa fram hjá 
því. „Við höfum útbúið verkferla 
sem unnið er út frá. Ef það er t.d. 
ákveðinn vindhraði og ölduhæð 
þá mælumst við til þess að skip 
séu ekki að koma en skipstjórarnir 
sem hafa reynslu af innsiglingu og 
höfn ráða því samt. Nokkurs konar 
áhættustýring.“

Vilja tekjur á móti kostnaði
Eins og áður hefur komið fram er 
Sigurður skipstjóri að mennt. Hann 
starfaði um tíma sem stýrimaður á 
loðnuskipum og erlendis á frakt-
skipum og olíuskipum. „Ég hef 

reynslu af ólíkum skipum sem er 
ágætt í þessu starfi þegar maður 
er að lóðsa inn. Svo starfaði ég 
hér sem hafnarvörður og hafn-
sögumaður fyrir tíu árum. Fór svo 
í starf sem umboðsmaður N1 og 
svo kom ég hingað.“ Fljótlega eftir 
að Sigurður tók fór við starfi hafnar-
stjóra ákvað hafnarstjórn að setja 
fram metnaðarfulla stefnumótun  
þar sem kallaðir voru til hags-
munaaðilar í samfélaginu. Menn 
veltu fyrir sér hvernig þeir vildu sjá 
höfnina þróast. „Við viljum líka vera 
dálítið sjálfbær. Einn metri í brygg-
jukant kostar 4-6 milljónir og við 
erum með 1100 metra af honum. 
Á bryggjunni er Miðgarður sem er 
um 250 metrar og kominn á tíma; 
hann er að tærast upp og ryðga. Við 
viljum fá ríkið til að hjálpa okkur að-

eins meira því gjaldeyristekjur sem 
verða til hérna eru um 20 milljarðar 
á ári. Við fáum ekki nema 1% af því 
en þurfum samt leggja til kostnað. 
Fáum ekki að njóta teknanna á 
móti,“ segir Sigurður.

Stór sjávarútvegssýning í 
haust
Sigurður segir að orðsporið sem fari 
af innsiglingunni í Grindavík sé í 
raun verra en staðan á henni í raun. 
„Við viljum bæta orðsporið og laða 
til okkar skip annars staðar frá til 
löndunar og fá þannig tekjur inn. 
Það skilar sér líka til samfélagsins 
í heild.“ Til þess þurfi auglýsinga- 
og markaðsstarfsemi. Stór sjávarút-
vegssýning verður í haust þar sem 
Grindavíkurbær mun vera með 84 
fm bás í samvinnu við fyrirtæki og 
þjónustuaðila í bænum. „Það er 
ekki bara höfnin sem nýtur góðs af 
því þegar skip landa hér. Það eru 
allir sem þjónusta sjávarútveginn. 
Þegar við fórum af stað með þetta 
hoppuðu allir hagsmunaaðilar á 
það. Ótrúlega góð bviðbrögð. Við 
erum í raun búin að teygja þetta í 
allt mögulegt,líka ferðaþjónustuna.“ 
Sigurður vonar að sýningin veki 
fólk kannski til umhugsunar. Það 
sé ekki bara framleiðsla ein og 
sér sem búi til einhverja vöru. Svo 
margt þurfi að tengjast og ganga 

upp. „Menn eru með ótrúlegustu 
hugmyndir um hvernig básinn en 
það verður erfitt en áskorun að 
koma því öllu fyrir. Í þessum hópi 
eru m.a. tvær veiðarfæragerðir, 
Vélsmiðjan, Codland, Fisktækni-
skólinn, Bláa lónið og Hópsnes. 
Flestir sem koma að þjónustu við 
skip og sjávarútvegsfyrirtæki,“ segir 
Sigurður.   

Tekur við mjög góðu búi
Þegar Sigurður tók við starfinu seg-
ist hann hafa verið dálítið smeykur 
um að vera alltaf í símanum. „Eftir 
því sem tíminn hefur liðið er ég 
farinn að setja meira mark á starfið. 
Hér er gott starfsfólk, góð starfsstöð 
og góður starfsandi. Ég tek við mjög 
góðu búi. Stundum verður maður 
kvíðinn en verður að muna að 
maður er ekki einn.“ Þá segist hann 
vera draumóramaður og bollaleggi 
hvert hann vilji stefna til margra 
ára. Einnig sé hann keppnismaður 
sem vilji alltaf gera aðeins betur. 
„Það skemmtilegasta við starfið er 
samskipti við viðskiptavini, skipt-
stjóra og útgerðarmenn. Við hittum 
alla hagsmunaaðila í á hverju ári 
og mótum stefnu saman á mjög 
skemmtilegum fundum. Þar er frjór 
vettvangur fyrir hugmyndir,“ segir 
Sigurður að lokum.

Metnaður í stefnumótunarvinnu í Grindavíkurhöfn:

ALLT SAMFÉLAGIÐ 
NÝTUR GÓÐS AF HÖFNINNI

Hér er gott 
starfsfólk, góð 
starfsstöð og 
góður starfs
andi. Ég tek við 
mjög góðu búi.

Menn eru með ótrúlegustu  
hugmyndir um hvernig básinn en 
það verður erfitt en áskorun að 
koma því öllu fyrir.

Til hamingju
með afmælið!

Þetta er sennilega mikilvæg
asta ákvörðun sem tekin hefur 
verið hér. Bátarnir stækkuðu 
sífellt og menn höfðu ekki afl til 
að taka þá á land gamla mátann 
upp á land eftir róður.
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Líkaði ekki skrifstofuvinnan
Stefán skellti sér í nám við Fisk-
vinnsluskólann og síðar í við-
skiptafræði. Eftir það starfaði 
hann á endurskoðandaskrifstofu í 
nokkur ár ásamt því að reka eigin 
bókhaldsstofu. „Honum líkaði ekki 
skrifstofuvinnan, sjórinn kallaði, 
svo að hann keypti fyrsta bátinn 
2003, Cleopötru 28, 8 tonna bát, 
sem skýrður var Særós GK eftir 
dóttur okkar,“ segir Sandra Anton-
sdóttir, eiginkona Stefáns og annar 
eigenda fyrirtækisins. Stefán fékk 
Grétar Guðfinnsson stórkaptein í lið 
með sér á Særósu GK. „Þeir fiskuðu 
einhver ósköp, voru lengi að og 
yfirleitt síðastir í land. Tengdapabba 
honum Kristjáni Finnbogasyni varð 

að orði einhvern tímann þegar þeir 
komu inn á miðnætti með fullan 
bát: Strákar, þið þurfið stærri bát!“ 
Það var úr; Gísli Súrsson GK 8, 15 
tonna bátur var sjósettur haustið 
2003 og svo bættist Auður Vésteins 
GK 88 í flotann 2005.

Nálægðin við flugvöllin 
mikilvæg
Alls starfa sjötíu manns hjá fyrirtæk-
inu. „Við hófum vinnslu á afurðum 
haustið 2007 en áður var allur afli 
seldur á fiskmarkaði. Í dag vinnum 
við allan okkar afla sjálf fyrir utan 
smáræði sem fer á fiskmarkað,“ 
segir Sandra. Helstu viðskiptalönd 
eru Bretland, Bandaríkin og Belgía, 
allt ferskt og með flugi. Sandra segir 
að staðsetning fyrirtækisins, vegna 
nálægðar við flugvöllinn, sé einmitt 
það sem viðskiptavinirnir séu svo 
ánægðir með. „Við seljum t.a.m. 
til verslunarkeðju í Bretlandi sem 
selur ferskan fisk í borði og svo til 
annars sem endurpakkar í neyslu-
pakkningar og er seldur þannig í 
verslunum.“

Í sífelldri sjálfsskoðun
Fiskurinn kemur inn í hús hjá 
Einhamar Seafood klukkan sex á 
morgnana og þá hefst vinnslan. 
Fiskurinn er svo farinn fyrir há-
degi á flutningabíl og út á flug-
völl. Viðskiptavinir verslana úti 
fá svo fiskinn að morgni næsta 

dags. „Við afgreiddum 4400 tonn 
af fiski í fyrra og erum alltaf að 
reyna að betrumbæta okkur sem 
fyrirtæki, innan frá sem utan. Miklar 
og jákvæðar breytingar eru fram-
undan hjá fyrirtækinu. Fiskvinnslan 
var tekin í gegn um páskana, nýtt 
gólf var steypt, nýtt 100 fm milliloft 
sett upp, starfsmannaaðstaðan var 
byggð upp og endurbætt, bætt við 
flökunarvél og krapavél og fleiru. 
Og svo erum við með í smíðum 
hjá Trefjum í Hafnarfirði tvær Cleo-
pötrur 50, sem eru 15 metra og 30 
brúttonna bátar. Þeir munu leysa 
af hólmi eldri báta sem hafa skilað 
sínu og vel það,“ segir Sandra. Til 

gamans nefnir Sandra að eldri bát-
arnir hafi skilað yfir 1000 tonnum á 
ári, ár eftir ár, og séu ekki nema 15 
tonn að stærð. „Skipstjórar okkar 
til margra ára eru Haraldur Björn 
Björnsson, Haukur

Einarsson og Óskar Sveinsson, 
Óskar er útgerðarstjóri í landi í dag 
og framkvæmdastjóri er Alda Agnes 
Gylfadóttir.“

Ferskleikinn mikilvægastur
Meginmarkmið fyrirtækisins segir 
Sandra vera ferskleika fisksins og 
afhendingaröryggi til viðskipta-
vina. „Vinnan byrjar úti á sjó. Það 
er svo mikið atriði að fiskurinn sé 

vel kældur og rétt meðhöndlaður 
um borð. Síðan tekur við slæging í 
landi, flokkun og enn meiri kæling 
og síðan flökun og snyrting. Strangt 
gæðaeftirlit er svo með afurðum frá 
upphafi til enda. Útgerðarmunstrið 
er þannig að bátarnir eru gerðir út 
frá Grindavík frá janúar fram í maí á 
vetrarvertíð og síðan frá Stöðvarfirði 
frá júní til desember. Viðskiptavinir 
okkar og umboðsaðilar sjá að við 
erum alltaf að reyna að bæta okkur 
enda mjög duglegir að heimsækja 
okkur og skoða fyrirtækið og að-
stæður, gæðastjórar og fleiri. Gott 
samstarf skiptir miklu máli,“ segir 
Sandra.

Bylting með tilkomu nýrri og stærri báta:

GOTT SAMSTARF 
OG ÁNÆGÐIR 
VIÐSKIPTAVINIR

Honum líkaði  
ekki skrifstofu
vinnan svo að hann 
keypti fyrsta bátinn 
2003 sem hét Særós.

Vinnan  
byrjar úti á sjó. 
Það er svo mikið 
atriði að fiskur
inn sé kældur og 
rétt meðhöndl
aður um borð.

 Þorbjörn Pálsson löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari

 Dagbjartur Willardsson 
sölustjóri  

Arnar Loftsson
löggiltur fasteignasali

 Dagný Erla Vilbergsdóttir
 sölufulltrúi

fasteignasala – Víkurbraut 46 Grindavík – sími 426-8890

Fasteignasala
Skipasala
www.alltfasteignir.is

VIÐ VINNUM FYRIR YKKUR Í YKKAR HEIMABYGGÐ

Allt fasteignir fasteignasala
Víkurbraut 46 sími 426 8890 Grindavík

óskar Grindvíkingum til hamingju 
með 40 ára kaupstaðarafmælið.

Útgerðarfyrirtækið 
Einhamar Seafood var 
stofnað árið 2003. Stefán 
Kristjánsson, aðaleigandi og 
stjórnarformaður, var áður 
sjómaður og starfaði við 
sjómennsku með hléum frá 
unglingsaldri.

Elías Magnús 
Rögnvaldsson, 

verkstjóri.
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Erfiðast að ráða góða þjálfara 
„Börn eru þakklát. Maður er að ala 
upp góða einstaklinga og sér þá 
marga skila sér góðum út í þjóð-
félagið. Þá finnst manni maður 
eiga einhvern þátt í því, hvort 
sem um er að ræða sem íþrótta-
fólk og persónur. Íþróttir eru ekki 
aðalmálið, heldur að búa til góðan 
einstakling,“ segir Gunnlaugur. Sjö 
deildir eru starfandi innan UMFG 
og Gunnlaugur segir starfið ganga 
almennt mjög vel, sérstaklega í 

yngri deildum, og allar deildir hugsi 
vel um reksturinn. „Eina vanda-
málið er að ráða góða þjálfara. 
Það tekst ekki alltaf nógu vel því 
við þurfum að kaupa þá annars 
staðar frá. Aðstaðan í sumum 
deildum, sérstaklega fimleikum, 
er ekki nógu góð og þ.a.l. ekki 
spennandi fyrir þjálfara.“ Meistara-
flokkarnir séu síðan sér hluti sem 
menn séu alltaf að berjast fyrir og 
sama fólkið hafi staðið í því lengi. 
Byggð hafi verið upp starfsemi og 

aðstaða sem haldið hafi hópunum 
saman. Einnig sé erfitt að fá fólk til 
að starfa sem stjórnendur í minni 
deildum vegna bókhaldsvinnu. Þau 
vilji getað stundað það sem þau 
eru góð í. „Við erum orðin það 
stórt félag að það er nauðsynlegt 
að hafa starfsmann sem sér um 
bókhaldið.“  

Nýbyggingin verður bylting
Grindavík er um 3000 manna sam-
félag sem Gunnlaugur segir að starfi 

vel saman sem heild og standi 
saman. „En við erum stundum of 
gagnrýnin á okkur sjálf. Það er erfitt 
stundum að búa í litlu bæjarfélagi 
og sum mál taka á. Sérstaklega 
hefur tekið á þessi nýbygging 
og deildunum finnst aðalstjórn 
ekki hafa staðið með sínu máli.“ 
Deildirnar horfi á hlutina frá ólíku 
sjónarhornum og aðalstjórnin verði 
að sigla á milli og gæta hlutleysis. 
„Það er sífellt verið að skamma 
okkur og sumir geta tekið slíku 
persónulega því allir eru að gera 
sitt besta,“ segir Gunnlaugur og 
bætir við að opinberar deilur um 
bygginguna hafi sjálfsagt ekki góð 
áhrif á íþróttahreyfinguna. Fólk sé 
kannski orðið á móti byggingunni. 
„Það er ekkert að henni en það 
hefur verið erfitt að ná samstöðu 
um hana vegna ólíkra sjónarhorna 
og skoðana. Menn verða bara að 
bíta í það súra og fara í gegnum 
mótlætið. Svo kemur bara reynsla 
á þetta. Þetta verður bylting og um-
breyting á svo margan hátt.“

Foreldrasamstarf undirstaða
Íþróttamannvirkið mun eðlilega 
breyta íþróttastarfinu í Grindavík 
töluvert og auðvelda eflingu for-
eldrastarfs. Aðstaðan eins og hún 
er í íþróttahúsinu í dag býður upp 
á lítið pláss fyrir foreldra. Í nýju 
byggingunni verður anddyri og góð 
aðstaða fyrir alla. „Undirstaða þess 
að fá börn til að æfa sem mest er 
að fá foreldra til að vera með. Til 
þess þurfum við góða aðstöðu. Það 
mun bætast til muna,“ segir Gunn-
laugur. Einnig hái sumum deildum 
að þeir sem starfi í þeim geri það 
heima hjá sér og hitti þ.a.l. lítið þá 
sem starfi í öðrum deildum. „Það 
hefur svo mikið að segja með allt 
félagssamband að rekast hvert á 
annað. Og það hefur síðan áhrif 
á samfélagið.“

Gott bakland lykilatriði
Spurður út í grindvíska áhangendur 
og bakland segir Gunnlaugur að 
það sem stýri íþróttahreyfingarinnar 
mikið og hafi áhrif á velgengni séu 
fyrirtækin í bænum. „Útgerðarfyrir-
tækin styrkja vel fjárhagslega, sér-
staklega körfuna og fótboltann. 
„Þannig getum við staðið okkur. 

Svo er Grndavíkurbær í unglinga-
starfinu með því að veita 30-50 
þúsund á hvern haus. Foreldrar 
greiða 22.500 kr og þá má barnið 
æfa allar íþróttir. Það gerist ekki 
mikið ódýrara.“ Eftir að þetta 
kerfi kom á segir Gunnlaugur að 
aðalstjórnin sé orðin sterkari í því 
að vinna saman og nýta hlutina 
saman. Næsta skref hjá bænum og 
UMFG telur hann gæti orðið að ráða 
íþróttafulltrúa í hálft starf. „Þannig 
fáum við meiri fagmennsku inn í 
það að stofna foreldraráðin og reka 
þessi mót og svoleiðis. Þá verð ég 
ánægður.“ Gunnlaugur brosir.  

Eigum fjölda meistara
Markverðast við þann tímapunkt að 
Grindavík stendur á fertugu segir 
Gunnlaugur vera hversu framarlega 
bærinn stendur er varðar árangur. 
„Við höfum eignast Íslandsmeistara 
og bikarmeistara bæði í kvenna- og 
karlaflokki í körfu. Knattspyrnu-
deildin fór upp í efstu deild og 
spilaði þar í einhver 10 ár. Það er 
afrek. Síðan eigum við ótal fjölda 
Íslandsmeistara í júdó.“ Í júdódeild-
inni þjálfaði sami maðurinn í yfir 40 
ár þar til sonur hans tók við. „Litlu 
deildirnar byggjast á einstaklingum. 
Íslendingar leggja miklu meira í 
unglinga- og barnastarf í íþróttum 
en annars staðar í heiminum. Þeir 
hafa fyrir löngu séð kostina við 
það að virkja unga fólkið og meta 
forvarnagildið.“ 

Mikilvægur forvarnasjóður
Í því samhengi nefnir hann for-
varnasjóð sem stofnaður var árið 
2010 eftir að fyrirtækið Grindin gaf 
UMFG veglegan fjárstyrk tveimur 
árum fyrr. „Á afmælisárinu stofn-
uðum við sjóðinn og Grindavíkur-
bær bætti við fjárhæð. Fjórar mann-
eskjur reka sjóðinn og hafa unnið 
gríðarlega gott starf í eineltis- og 
forvarnamálum. Það hefur vakið 
tölurverða athygli. Þjálfarar eru 
t.a.m. í jökkum þar sem slagorð 
er aftan á NEI við einelti. Næst á 
að taka á mataræði. Ég er einna 
stoltastur af því að hafa komið á 
stofn þessum sjóði,“ segir Gunn-
laugur að lokum.  

Sandgerðingar
óska góðum grönnum í Grindavík
til hamingju með 40 ára afmælið!

Með þökk fyrir gott samstarf
á liðnum árum!

Blómstrandi íþrótta- og forvarnastarf í Grindavík: 

BÚUM TIL GÓÐA EINSTAKLINGA

Undirstaða þess að 
fá börn til að æfa sem 
mest er að fá foreldra 
til að vera með.  
Til þess þurfum við 
góða aðstöðu.



Í Grindavík var hér á árum áður stór uppsjávarfloti, veiðarfæra-
verksmiðjur á fullu og margir netabátar sem lönduðu. Breytingar í 
sjávarútvegi urðu til þess að verkefnum í veiðarfæragerð fækkaði. 
Í húsnæði eins þeirra á bryggjunni er kaffihúsið Bryggjan. 

Lennon hluti af menningunni
„Við veltum fyrir okkur hvað við 
ættum að gera og ákváðum að opna 
hérna lítið kaffihús. Viðskiptavinir 
getað upplifað allt í senn; sjóinn, 
fiskinn og mannlífið í Grindavík,“ 
segir Kristinn Jóhannsson, sem 
rekur kaffihúsið Bryggjuna ásamt 
bróður sínum Aðalsteini. Margs 
kyns myndir prýða veggi kaffihúss-
ins og hafa komið frá viðskipta-

vinum sem hafa viljað hengja þær 
upp. „Að baki hverri einustu mynd 
hérna inni er saga sem segir frá 
mannlífinu í Grindavík. Það er mjög 
skemmtilegt.“ Meðal þeirra er stór 
mynd af John Lennon prýðir einn 
veginn og Kristinn segir hana vera 
myndina sem komi frá eigendunum 
vegna þess að þeir séu miklir Bítla-
aðdáendur. „Myndin hefur vakið 
töluverða athygli, sérstaklega hjá 

útlendingunum. Hún stingur dálítið 
í stúf en lýsir dálítið stemningunni 
hér á staðnum. Hér er boðið upp á 
tónlist, sýningar, upplestur og ýmis-
legt menningarlegt. Lennon er hluti 
af því,“ segir Kristinn. 

Súpa og morgunkaffi 
Kristinn segir drauminn hafa verið 
að opna stað í bænum sem gat 
boðið upp á þann möguleika að 
segja sögu Grindavíkur og til að 
skemmta fólki í rökkrinu með 
menningarviðburðum. „Það var 
mikið áhugamál hjá okkur og er 
svona hálfpartinn hugsjón. Þess 
vegna lá bara fyrir að þetta varð 
úr; menningarstaður í bænum. 
Á veturna sæki margt heimafólk 
viðburðina og fái sér einnig súpu 
í hádeginu og morgunkaffi. „Við 

opnum snemma á morgnana á 
virkum dögum svo að fólk dettur 
hér inn og fær kaffi og spjall. 
Humarsúpan er vinsælust.“  

Ætla ekki að verða stórir
Aðspurður segir Kristinn eiga vel 
saman að reka veiðarfæragerð 
og kaffihús því þetta snúist hvort 
tveggja um góða þjónustu. „Það 
hefur líka verið gott uppeldi að 
hafa fengið að vinna fyrir útgerðina 
hér í Grindavík í svona mörg ár 
og lært að þjóna kröfuhörðum 
viðskiptamönnum. Það var okkar 
lærdómur og góður skóli.“ Síðan 
þeir bræður hófu að hrærast í 
kaffihúsabransanum finnst Kristni 
Grindavík einhvern veginn vera 
að fyllast af menningu og segir 
það breytingu frá því sem áður 

var. „Þetta er skemmtileg þróun 
og Grindvíkingar hafa vaknað til 
lífsins og eru að skemmta öðrum og 
sjálfum sér. Við erum lítið kaffihús 
sem langar ekki að verða stórt en 
viljum gera vel það sem gerum,“ 
segir Kristinn að endingu. 

Til hamingju með afmælið kæru Grindvíkingar! 
Hvað sem verður... verið velkomin í hóp ánægðra viðskiptavina TM.

afhverju.tm.is

Snýst allt um góða þjónustu: 

VILJUM GERA 
VEL ÞAÐ SEM 
VIÐ GERUM

Hér er boðið upp á  
tónlist, sýningar, upp
lestur og ýmislegt 
menningarlegt.  
Lennon er hluti af því.

Grindvíkingar 
hafa vaknað til 
lífsins og eru að 
skemmta öðrum 
og sjálfum sér.
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Í menningarvikunni í Grindavík sem lauk í vor var ljósmyndasýning 
fjögurra Grindvíkinga á kaffihúsinu Bryggjunni undir yfirskriftinni 
Okkar fallega Grindavík. Þar sýndu Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur 
Vilbergsson, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir 
áhugaljósmyndarar ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið 
undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin 
margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl. 
Fjórmenningarnir eiga allir sameiginlegt að hafa haft ljósmyndun 
sem ástríðu undanfarin ár. 

Fékk fyrstu vélina fyrir 30 
árum
Við litum við hjá einum þeirra, Har-
aldi, en hann hefur búið í Grindavík 
frá sex ára aldri og keypti sína fyrstu 
myndavél fyrir 30 árum í Englandi. 
„Ég á hana ennþá og hef spáð í að 
setja í hana filmu en það er þægi-
legra og ódýrara að nota stafrænar 
vélar,“ segir Haraldur, sem hefur 
mestan áhuga á að taka náttúru-
myndir. „Ég fer þangað sem fólk 
fer ekki mikið og tek myndir. Klifra 
jafnvel niður berg niður í fjöru og 
næ myndum sem sýna annað sýnis-
horn en í almannaleið.“

Þvælist um allt til að ná 
myndum
Haraldur hefur ferðast víða um land 
til að taka myndir. „Ég hef farið á 
flesta staði á landinu, þvælst hingað 
og þangað til að ná myndefni. Hef 
kannski lagt af stað að kvöldi til 
og komið heim að morgni þegar 
aðrir eru að fara til vinnu,“ segir 
Haraldur, sem ók til dæmis að 
Jökulsárlóni og til baka í einum 
rykk til að ná góðum myndum. 
Hann segir einn tíma sólarhringsins 
ekki skipta máli í slíku samhengi.

Alltaf með myndavél á sjónum
Spurður um hvort hann fái góðan 
tíma og svigrúm til að sinna þessu 
áhugamáli segist Haraldur vera sjó-
maður sem geti oft leikið sér þegar 
aðrir eru að vinna. „Ég tek reyndar 
alltaf myndavél með mér á sjóinn. 
Fyrir nokkrum árum fengum við 
skútu í trollið og ég hafði ekki 
nennt að taka vélina með en síðan 
hef ég alltaf tekið hana með. Hún 
er alltaf við hendina. Maður hefur 
kannski náð öðruvísi myndefni 
frá sjónum sem aðrir sjá ekki. Td. 
hafís og borgarísjaka.“ 

Einn í heiminum
Það sem er svo heillandi við nátt-
úruna segir Haraldur vera tilfinn-
inguna að vera einn í heiminum. 
„Þó að maður fari ekki nema 
fimm mínútur út úr bænum. Ég 
hitti eitt sinn Bandaríkjamann 

á fallegum vetrardegi sem var við 
innsiglinguna að taka myndir og ég 
benti honum á að fara út í Hópsnes. 
Skömmu síðar ók ég sjálfur á eftir 
honum og hitti hann þar og hann 
sagði þetta besta dag í lífi sínu.“

Er að þessu fyrir mig
Haraldur segir einnig gefandi og um 
leið spennandi að sjá hvað kemur 
út eftir ljósmyndaferðirnar. Hann 
vinnur myndirnar ekki mikið á eftir. 

„Ég hef bara fiktað sjálfur og ef 
mér finnst það flott þá læt ég það 
duga. Ég er að þessu fyrir mig og 
ef aðrir hafa gaman af því líka, þá 
er það bara fínt. Bestu hrósin eru 
þegar einhver stoppar mann úti í 
búð til að segja manni hversu flottar 
myndirnar eru.“ Haraldur var með 
fimm myndir á samsýningunni og 
gaf þrjár þeirra að sýningu lokinni. 
„Ég er ekkert að þessu endilega til 
að selja verkin. Ég hef líka gaman 
af því að taka mannlífsmyndir. 
Slíkar myndir eru svo dýrmætar 
fyrir bæinn. Ég verð eitthvað í þessu 
áfram. Ég á fleiri áhugamál,“ segir 
Hallgrímur að lokum.

Áhugaljósmyndarar fanga rétta augnablikið: 

GRINDAVÍKURSVÆÐIÐ 
FALLEGT MYNDEFNI

Ég er að þessu fyrir  
mig og ef aðrir hafa 
gaman af því líka,  
þá er það bara fínt.

Valgerður Valmundsdóttir.

Eyjólfur Vilbergsson.

Arnfinnur Antonsson.



Sundlaug Grindavíkur

Sumaropnunartími:
Mánudag til �mmudaga frá 

kl. 06:00 - 20:00.
Föstudaga frá kl. 06:00-21:00
Laugardag og sunnudag frá 

kl. 10:00 - 17:00.

Sími: 426-7555

Aðal Braut

-SJOPPA
-VEITINGAR 

-ÍS 
-MINJAR

Víkurbraut 31
426-7222

Fjórhjólaævintýri - fjör.is

-Fjórhjólaferðir - hellaskoðun - Hópe�i 

Af þreying fyrir hópa og einstaklinga!

Heimagisting Borg

Borgarhraun 2
240 Grindavík

Iceland
Tel 354 - 895-8686
ghborg@simnet.is

open all year

Xperience Fish

Bakkalág 5b
Phone: +354 420 8000
stakkavik@stakkavik.is

www.stakkavik.is

240 Grindavík - Hafnargata 7a

426-9966 - www.mammamia.is

Reykjanes Hjólaferðir

Hjólaferðir alla daga
Einnig eru hjól til leigu

www.lavatours.is

Komdu og upplifuðu Grindavík

Fjórhjólaævintýri

Kvikan

Hafnargötu 12a, 240 Grindavík 
Sumaropnun: 

Kl. 10:00-17:00 alla daga vikunnar.
Sími 420 1190 - kvikan@grindavik.is

www.salthusid.is

Salthúsið er hlýlegur veitingastaður í 
Grindavík með ferskan fisk, lamb og 
úrval annarra girnilegra rétta fyrir 

alla. Salthúsið er einstakt bjálkahús í 
aðeins 35 mín akstri frá Reykjavík og 
aðeins 6 mín akstri frá Bláa Lóninu. 

Við erum einnig með spennandi 
hópmatseðla, bæði ódýra og 

einfalda.
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Margir kollegar Ólafs Jóns Arnbjörnssonar litu á hann í forundran 
þegar hann sagði þeim að hann ætlaði að segja starfi sínu lausu við 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja eftir nær 20 ár til að taka við skóla sem 
í fyrsta lagi var ekki til, í öðru lagi var ekki einu sinni á dagskrá um 
að koma á og í þriðja lagi í kreppu og niðurskurði. Í dag eru um 30 
nemendur í tveggja ára fisktækninámi í dagskóla Fisktækniskóla 
Íslands og gert er ráð fyrir nýjum hópi tólf nemenda næsta haust 
hér í Grindavík. Skólinn fékk formlega viðurkenningu 2012 eftir 
tveggja ára tilraunakennslu.

Afdrifaríkur fundur  ný 
menntun
Á fundi fulltrúa Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja með fulltrúum hags-
munaaðila í sjávarútvegi og 
sveitarfélaga í Þorbirni í Grindavík 
snemma árs 2008 var tekin sú af-
drifaríka ákvörðun að mynda með 
sér félagsskap um að stofna skóla í 
Grindavík sem hefði það að mark-
miði bjóða fram nám og fræðslu 
á sviði veiða, vinnslu og fiskeldi á 
framhaldsskólastigi. Undirbúningur 
hafði staðið yfir um all nokkuð 
skeið og leitað fanga bæði utan-
lands og ekki síst reynt að læra 
af þeim tilraunum sem hafa verið 
gerðar innan lands, en segja má 
að lítið hafi verið í boði frá því að 
nám við gamla Fiskvinnsluskólann 
lagðist af. „Lagt var í mikið þró-
unarstarf við hönnun og útfærslu 
námsbrauta auk gerðar náms og 
kennsluefnis. Námið var í raun 
hannað frá grunni í samstarfi og 
samráði við starfsfólk og fyrirtæki 
í sjávarútvegi og fiskeldi, en einnig 
var gert ráð fyrir því að verklegt 
nám færi að mestu fram á vinnustað 
undir tilsjón – í stað þess að byggja 
um verkstæði með tilheyrandi 
kostnaði. Hér var því ekki einungis 
um nýjung í menntunarmálum í 
Grindavík heldur farin að mörgu 
leyti ný leið í starfsmenntun á ís-
landi,“ segir Ólafur Jón, skólastjóri. 

Langtímasamningur á borðinu
Eitt af meginmarkmiðum skólans 
frá upphafi hefur verið að vinna 
bæði námsbrautir og námsefnið 

með því atvinnulífi sem ætlað er 
að þjóna. Samhliða stofnun skól-
ans opnaði Miðstöð símenntunar 
á Suðurnesjum útibú í Grindavík, 
en Fisktækniskólinn tók einnig að 
sér nám í faggreinum netagerðar 
samkvæmt samningi við FS. „Þrátt 
fyrir mikinn niðurskurð síðustu ára 
er mikill áhugi menntamálayfir-
valda á að festa skólann í sessi til 
lengri tíma. Nú er verið að leggja 
lokahönd á langtímasamning með 
öflugum stuðningi hagsmunaaðila 
og má þar með segja að skólinn 
sé endanlega búinn að slíta barns-
skónum og geti litið fram til bjartari 
tíma,“ segir Ólafur Jón. 

Á þriðja þúsund manns notið 
fræðslu
Mikil og öflug starfsemi hefur 
síðustu árin verið á sviði endur-
menntunar og hafa á þriðja þúsund 
starfandi fólk í greininni sótt nám-
skeið sem skólinn hefur staðið fyrir 
eða komið að í samstarfi við aðra 
fræðslu aðila, svo sem MSS. „Þá höf-
um við í auknum mæli sinnt fræðslu 
í einstökum fyrirtækjum og meðal 
annars séð um nýliðafræðslu fyrir 
Granda og fleiri stærri fyrir tæki. Við 
skólann starfa nú sex starfsmenn í 
fjórum stöðugildum, auk stunda-
kennara. Mikil vinna er enn unnin 
við námsefnisgerð, enda lítið til að-
gengilegt í þessum efnum.“ Sl. vor 
var auglýst nýtt námsframboð við 
skólann, annars vegar eins árs nám 
fyrir Marel–vinnslutækna og hins 
vegar eins árs nám í Gæðastjórnun. 
Ólafur Jón segir mikla eftirspurn 

eftir fólki með góða þekkingu í 
gæðamálum í matvælaiðnaði og þar 
sé vinnslan engin undantekning. 
„Marel-vinnslutæknabrautin er 
afurð samstarfs okkar við MAREL 
og er það sérstök ánægja að kynna 
þetta nám nú næsta haust. Það á 
ekki að þróa nám fyrir atvinnulífið 
heldur með því.“

Ljúki námi í heimabyggð
Námið er byggt þannig upp að 
nemandinn getur valið sér náms-
lengd og samsetningu sem hentar 
hans framtíð, hvort heldur það er 
til ákveðinna starfa í greininni eða 
til frekara náms. Möguleiki er til 
að bæta við sig, hvort heldur það 
er til frekara framhaldsnáms eða 
háskólanáms er því til staðar og 
í undirbúningi er m.a. aðgangur 
nemenda að háskólabrú í samstarfi 
við Keili og sjávarútvegsdeild Há-
skólans á Akureyri. „Eitt af því sem 
einnig hefur verið lagt var upp með 
og kynnt frá byrjun eru þau áform 
að koma á neti fræðsluaðila sem 
saman byðu upp á nám í Fisk-
tækni,“ segir Ólafur Jón. Þannig 
geti námið verið í boði með reglu-
bundnum hætti um land allt og 
möguleikar einstaklinga til að ljúka 
námi í heimabyggð á þessu sviði 
væri fyrir hendi sem víðast. Námið 
hafi verið kynnt þannig frá 2009 
en segja má að það sé fyrst núna 
sem þetta er að verða að veruleika. 

Möguleiki á mati og styttingu 
náms
„Á vordögum og fram á sumar 
mun starfsfólk í veiðum, vinnslu 
og fiskeldi á Norðurlandi vestra 
vera boðið í svokallað raunfærnimat 
og reynsla þeirra þannig metin til 
styttingar á námi,“ segir Ólafur Jón. 
Verkefnið sé unnið í samstarfi við 
fjölmarga fræðsluaðila á svæðinu í 
samstarfi við Háskólann á Bifröst. 
Miðað við viðtökur verði ekki færri 
en 40 sem hefji nám næsta haust. 

Almennar greinar séu kenndar á 
hverjum stað auk vinnsutaðanáms, 
en faggreinar kenndar í dreifnámi 
frá Grindavík, auk þjónustu við 
vinnustaðanám. „Fleiri verkefni af 
þessum toga munu fara af stað á 
næstu misserum og mun það án 
efa verða til þess að auka áhuga 
framhaldsskólanema á þessu sviði. 
Þá er rétt að geta þess að Fiskifélag 
Íslands hefur samþykkt að styrkja 
skólann til kynningar á náminu á 
landsvísu til næstu þriggja ára.“

Varð að standa við stóru orðin 
Ólafur Jón segir að vissulega sé 
gamli skólinn sinn, FS, og hafi 
verið mjög góð menntastofnun 
með hreint út frábært starfslið. 
„Stundum þarf maður bara að 
fylgja eðlisávísuninni. Við getum 
ekki ætlast til þess að breytingar í 

skólakerfinu gerist bara að sjálfu 
sér og að einhver annar eigi að 
gera það. Ég hef alla tíð haft mjög 
ákveðnar skoðanir á því hvað þarf 
til að byggja upp nýtt námsframboð 
á sviði starfsmenntunar og talað um 
það opinberlega. Ætli það hafi ekki 
bara verið kominn tími til að standa 
við stóru orðin?“ Hann segist hafa 
verið svo heppinn af fá með mér 
í þennan leiðangur alveg einstakt 
starfsfólk með góða menntun og 
reynslu úr greininni. Ekki síst alveg 
frábæran stuðning og hvatningu 
greinarinnar og hagsmunaaðila auk 
Grindvíkinga. „Ég þekki persónu-
lega alla mína nemendur í dagskóla 
og ég tala við þau flest öll dag-
lega. Við erum lítill skóli í Grindavík 

og höfum byggt upp andrúmsloft 
meðal starfsmanna og nemenda 
sem ég held að sé einstakt. Nem-
endum líður vel hjá okkur og okkur 
hefur tekist að mæta þeim þar sem 
þeir standa hvert fyrir sig. Nánd í 
litlum skóla og skýr markmið gera 
staðinn skemmtilegan í vinnu og 
er sennilega einnig forsenda þess 
að fyrir fjölmarga nemendur til ná 
árangri,“ segir Ólafur Jón.

Góð framtíð í fiski
Lengi hefur loðað við sjávarút-
veginn á Íslandi að hann sé svo-
lítið fjandsamlegur menntun og að 
skólaganga sé jafnvel til óþurftar 
frekar en hitt. Ólafur Jón segir að 
þetta sé að mestu liðin tíð en það 
komi sér hins vegar þægilega á 
óvart hversu áhugasamir og fram-
sæknir stjórnendur í sjávarútvegi 

séu um land allt þegar kemur að 
menntun og þjálfun starfsfólks. 
„Einnig hefur gríðarlegur áhugi 
verið hjá starfandi fólki í greininni 
um allt land sem vill taka upp 
þráðinn og mennta sig frekar innan 
greinarinnar. Verkefnið næstu árin 
verður því að kynna námið um 
land allt og benda ungu fólki á að 
það geti verið framtíð í fiski. Það 
er ekki bara það að við erum að 
framleiða mjög eftirsótta hágæða 
matvöru, einnig eru möguleikarnir í 
framleiðslu og vöruþróun ótrúlega 
fjölbreyttir og þar með menntunar-
möguleikar á öllum skólastigum,“ 
segir Ólafur Jón.

Fisktækniskóli Íslands kominn til að vera:

NÁND Í LITLUM 
SKÓLA OG SKÝR 
MARKMIÐ

Ætli það hafi ekki  
bara verið kominn tími 
til að standa við stóru 
orðin?

Ég persónulega þekki alla  
mína nemendur í dagskóla og ég 
tala við þá flestalla daglega.
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Guðbergsstofa
Safn og sýning um Guðberg Bergsson rithöfund 
og heiðursborgara Grindavíkur, eins virtasta 
rithöfunds Íslendinga fyrr og síðar.

Guðbergur fæddist í Grindavík árið 1932 og ólst 
þar upp. Guðbergur hefur alla tíð tengst  Grindavík 
 sterkum böndum.

Á sýningunni er að  finna allar bækur og verk sem 
 gefin hafa verið út eftir Guðberg á Íslandi. Jafn
framt sýnishorn af  bókum og verkum Guðbergs 
sem þýdd hafa verið á erlend tungumál og 
sýnishorn af óútgefnum verkum Guðbergs. Þar er 
einnig að finna; ljósmyndir, verðlaunagripi, viður
kenningar og ýmsa gamla muni, auk þess er ferill 
Guðbergs rakinn á stórum veggskiltum.

Saga saltfiskverkunar á Íslandi þar sem fléttast 
inn í saga sjómennsku, þróun skipa, veiða og 
 vinnslu, frá  lokum hefðbundinnar verbúðar
mennsku til þessa dags.

Saltfisksetrið
Fræðsla um undirstöðuatriði íslenskrar jarðsögu 
og jarðfræði þar sem farið er í máli og myndum 
yfir eðli jarðhita, eldvirkni og jarðskjálfta.

Jarðorka

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

Guðbergur Bergsson
GUÐBERGSSTOFA

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

www.grindavik.iswww.grindavik.is/kvikan
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Fiskvinnslu og útgerðarfélagið Stakkavík ehf. í Grindavík var stofnað 
í mars 1988 af Hermanni Ólafssyni, Gesti Ólafssyni, Ólafi Gamalí-
elssyni og Benedikt Jónssyni tengdaföður Hermanns. Fyrstu árin 
framleiddi Stakkavík nær eingöngu í salt og sérhæfði sig í vinnslu 
á stórum fiski enda allt handflatt og flakað þar sem engar voru 
vélarnar. Árið 1995 keypti Stakkavík sinn fyrsta bát, sem var Skáley 
4-tonna handfærabátur. Nokkru seinna voru bátarnir orðnir 30 
talsins, handfæra- og línubátar. 

Gestir upplifa vinnslu og 
framleiðsluferli
Vel var tekið á móti blaðamanni 
þegar hann mætti í húsakynni 
Stakkavíkur. Það hitti á morgunkaffi 
hjá starfsfólki sem sat í matsalnum 
og var mikið spjallað og hressandi 
kliður. Eftir það var blaðamanni 
vísað í sérgerðan hlýlegan sal með 
mörgum dúkalögðum borðum og 
stólum. „Hér tökum við á móti 
gestum sem koma sérstaklega til 
að kynnast fiskvinnsluferlinu og 
skoða framleiðsluferlið hjá okkur. 
Stakkavík haslað sér völl á ferða-
mannamarkaði því í húsakynnum 
fyrirtækisins er gestum boðið að 
upplifa fiskvinnslu og skoða fram-
leiðsluferlið frá því að fiskurinn 
kemur í hús og þar til hann er 
tilbúinn til útflutnings í stórum sýn-
ingarsal.” segir Hermann Th. Ólafs-
son, framkvæmdastjóri.  Einnig er 
sýnd DVD mynd úr róðri á Þorkötlu 
GK-9, sem er í eigu Stakkavíkur, þar 
sem lína er lögð og dregin. „Myndin 
er að hluta tekin neðarsjávar þar 

sem hægt er að sjá viðbrögð fisksins 
þegar hann er veiddur. Á meðan 
horft er á myndina er boðið upp á 
gómsæta sjávarréttasúpu og ýmis-
legt annað sem tengt er fiskveiðum. 
Þetta hefur vakið mikla athygli og 
jákvæð viðbrögð.” 

Nútímalegt fyrirtæki
Stakkavík nútímalegt fyrirtæki með 
allan nýjasta útbúnað bæði til sjós 
og lands. Það sérhæfir sig nær ein-
göngu í ferskum fiski til útflutnings, 
aðallega þorski með roði, roðlaus-
um eða hausuðum. „Eins flytjum 
við út talsvert magn af steinbít og 
ýsu með roði eða roðlausa. Allar 
aukaafurðir af fisknum eru nýttar, 
þorskhausar gellaðir síðan þurrk-
aðir ásamt öðrum hausum, einnig 
öll bein og hryggir nýtt. Hrogn og 
lifur eru einnig nýtt,” segir Hermann 
Th. Ólafsson. Helstu viðskiptavinir 
Stakkavíkur eru frá Bandaríkjunum, 
Írlandi, Englandi, Belgíu,Sviss og 
Þýskalandi. Í Stakkavík starfa um 
100 manns til sjós og lands.

Tveir öflugir bátar í smíðum
Miklar breytingar verða brátt á flota 
hjá Stakkavík því tveir öflugir bátar 
eru í smíðum fyrir útgerðina og 
verið að breyta tveimur bátum. 
„Eftir það mun smábátaútgerð fyrir-
tækisins byggjast á krókabátum af 
stærri gerðinni. Seigla á Akureyri 
smíðar bátana, sem eru tveir 30 
brúttótonna krókaaflamarksbátar, 
5,6 metrar á breidd og mesta lengd 
um 14,4 metrar,” segir Hermann 
ennfremur. Stakkavík er stærsta 
útgerðin í krókaaflamarkskerfinu 

með 3.112 þorskígild-
istonna kvóta í upp-
hafi fiskveiðiársins, 
eða 7,4% af heildar-
kvóta krókaaflamarks-
báta. „Með stækkun 
bátanna viljum við 
fyrst og fremst fá meira 
lestarrými til að hægt 
sé að ganga betur frá 
aflanum. Þannig aukast 
gæðin þegar mikið 
veiðist,” segir Hermann 
að lokum.

Nútímalegur og framsýnn rekstur hjá Stakkavík:

ÚTGERÐ, FISKVINNSLA 
OG UPPLIFUN FYRIR 
FERÐAMENN

Sveitarfélagið Garður og íbúar í Garði
óska Grindavíkurbæ og íbúum til hamingju

á þessum merku tímamótum.

Hamingjuóskir

Á meðan horft er á myndina  
er boðið upp á gómsæta sjávar
réttasúpu og ýmislegt annað 
sem tengt er fiskveiðum.  
Þetta hefur vakið mikla athygli 
og jákvæð viðbrögð.
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Halla María Svansdóttir hafði lengi gælt við þá hugmynd að 
opna kaffihús í Grindavík. En fyrir tveimur árum ákvað hún 
að setja á stofn fyrirtæki sitt, Hjá Höllu, þar sem hún framleiðir 
hollustuvörur fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Gaf tíu poka til fyrirtækja
„Ég útbjó og fór af stað með tíu 
matarpoka með hádegismat og 
ýmislegt sem þarf yfir daginn, s.s. 
safa, þeyting, te og millimál. Valdi 
svo tíu fyrirtæki, þar sem töluverður 
umgangur viðskiptavina er, og gaf 
þeim pokana. Út frá því fór boltinn 
að rúlla og ég hef ekki þurft að 
auglýsa neitt,“ segir Halla. Fjöldi 
skammta sem hún framleiðir fer 
upp í 60 á dag.

Í gömlu hafnarvigtinni
Halla byrjaði heima en vegna 
þess að ekki má selja mat sem er 
heimatilbúinn voru pokarnir svo-
kallaðir námskeiðspokar. „Ég setti 
með matnum áætlun um næringu 
og málsverði á miða ásamt inni-
haldslýsingu og fræðslu um ein-
staka mat. Þannig mátti ég selja 
matinn og gerði það í eitt ár.“ Hún 
er með aðstöðu í húsnæði gömlu 
hafnarvigtarinnar við Hafnargötu. 
Í framleiðslunni segist Halla reyna 
að hafa allt hráefni hreint og líf-
rænt. „Ég næ að gera það mikið 
þrátt fyrir að það sé dýrt. Svo sæki 
ég alltaf íslenskt til bænda ef það 
er hægt. Ég sæki m.a. allan fisk í 
Vísi og kjúklingakjöt í kjúklingabú 

föður míns, Svans, sem hefur verið 
kjúklingabóndi í Grindavík í 30 ár.“  

Auðvelt pöntunarkerfi
Halla segir fólk vera farið að hugsa 
meira um heilsuna en áður og 
gaman sé að sjá hvað því finnst gott 
það sem hún býður upp á. „Einn 
sagði: Það getur bara ekki verið 
að þetta sé hollt því þetta er svo 
gott!“ Margir karlmenn ákveði oft að 
hollur matur sé óspennandi og ekki 
góður. Hjá Höllu er hægt að velja 
um hádegismat, þeyting, eftirrétt, 
millimál o.s.frv. „Pizzurnar mínar 
eru öðruvísi en fólk á að venjast 
og mjög vinsælar, sem og vefjurnar. 
„Ég gef út matseðil á netinu og er 
með fasta liði á honum ásamt inni-
haldslýsingum svo að auðvelt er að 
panta daginn áður en afhending 
fer fram,“ segir Halla.  

Fékk frjálsar hendur í 
eldhúsinu
Spurð um hvenær áhugi á matar-
gerð hafi kviknað segir Halla að 
amma hennar og mamma hafi 
alltaf verið svakalega duglegar í 
eldhúsinu. „Þær hafa líka verið 
duglegar að koma með nýjungar 
og gert sjálfar frá grunni. Ég fékk 

frjálsar hendur með að 
baka og elda hvenær 
sem er. Svo á ég eldri 
systur sem er svo mikið 
í heilsupælingum, jóga-
kennari, með heilun og 
fleira. Ég hef sankað 
að mér þekkingu frá 

henni.“ Þegar upp er staðið segir 
Halla það sem skiptir máli sé að 
borða fjölbreytt og geta melt það 
sem maður innbyrðir. „Vita hvað 
maður setur ofan í sig og hvað fer 
vel í mann. Borða reglulega hollt 
og gott og þá er hægt að leyfa sér 
meira,“ segir hún að endingu.

Framleiðir hollustu í Grindavík:

ALLT FRÁ ÞEYTINGUM TIL HÁDEGISVERÐA
Það getur  
bara ekki verið 
að þetta sé hollt 
því þetta er svo 
gott.
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Óskum Grindavíkurbæ
til hamingju með 40 árin

Þökkum fyrir gott samstarf á liðnum árum

Rebekka Rós og Bergur Haukdal eru ungt par sem hefur búið í Grindavík síðan árið 2010. Þau 
ákváðu að flytja þangað haustið 2010 þar sem þau langaði að flytja í stærra húsnæði. Á þeim tíma 
var Rebekka ófrísk af þeirra fyrsta barni, þau voru í tveggja herbergja íbúð í bænum en gátu flutt 
í parhús fyrir sama leiguverð í Grindavík. Þau voru því ekki lengi að hugsa sig um það skemmdi 
einnig ekki fyrir að hálf fjölskylda Rebekku var þegar flutt til Grindavíkur og þau voru líka sammála 
um það að þau vildu ekki ala upp börnin sín í höfuðborginni. Stúlkurnar þeirra tvær heita Júlíana 
Rós og Elísabet Rós.

Hver er kosturinn við að búa í 
Grindavík? 
„Hagstætt húsnæðisverð. Við 
festum kaup á einbýlishúsi í fyrra 
og hefðum einungis geta fengið 
litla blokkaríbúð fyrir sama verð í 
höfuðborginni. Það er einnig gott 

að hafa allt í göngufæri og flest 
þjónusta sem við þörfnumst er hér. 
Það er annars ekki langt að bruna 
í bæinn eða Keflavíkur til þess að 
skutlast eftir einhverju.“ Bergur 
sækir vinnu til Reykjavíkur fimm 
daga vikunnar og segir ekkert mál 

að keyra á milli, enda bein leið 
á Reykjanesbrautinni nánast alla 
leiðina. „Það hentar okkur mjög vel 
að búa í Grindavík með dæturnar 
en íþróttastarfið er frábært hér, 
einnig leikskólarnir og skólarnir og 
mikil áhersla er lögð á barnvænt 

umhverfi. Ekki skemmir nálægðin 
við náttúruna fyrir.
Hverjir eru gallarnir við Grinda-
víkurbæ? 
„Það vantar framhaldsskóla hérna 
en við höfum heyrt að það standi til 
að bæta það í framtíðinni.“ Rebekku 
og Bergi finnst einnig þónokkur 
ókostur að hafa ekki fasta lækna 
hjá heilsugæslunni til að fá betri 
þjónustu og fá meiri eftirfylgni. 
„Okkur þykir miður hve margir 
Grindvíkingar sækja vatnið yfir 
lækinn þ.e. í staðinn fyrir að nýta 
og styrkja þá verslun og þjónustu 
sem er í boði í Grindavík þá fer 
fólk frekar í höfuðborgina eða í 
Keflavík. Því miður hafa þ.a.l. mörg 
fyrirtæki lagt upp laupana í bæjar-
félaginu.“ Að þeirra mati er mikil-
vægt að halda fjölbreyttri þjónustu 
í bænum og ættu Grindvíkingar 
því að vera duglegri að skipta við 
fyrirtæki bæjarins.
Hvað stendur uppúr í bæjarfélag-
inu? 
„Sjóarinn síkáti og Menningarvikan. 
Þetta eru frábærar hefðir og það 
er gaman að sjá bæjarbúa standa 
saman og skapa viðburði sem eru 
svona flottir bæði fyrir sig og aðra. 
Það sýnir vel samstöðuna og við-
horfið í þessu litla samfélagi.“

Er gott að ala upp börn í Grinda-
vík? 
„Já það er mjög gott umhverfi fyrir 
barnauppeldi hérna og við erum 
afar ánægð með leikskólann sem 
við völdum fyrir dætur okkar. 
Starfið þar er metnaðarfullt og allt 
starfsfólk yndislegt.“ Þau segja einn-
ig að Grindavík sé mikill íþróttabær 
sem bjóði upp á öflugt íþróttastarf 
fyrir börn á öllum aldri en æfinga-
gjaldið sé mjög hagstætt hér miðað 
við önnur bæjarfélög og börn geti 
æft hvaða íþrótt sem þau vilji fyrir 
minni pening en gengur og gerist 
annarsstaðar. Þá finnst einnig frá-
bært hversu mikið sé lagt upp úr 
þátttöku barnanna í samfélaginu. 
Mikil samvinna sé á milli leikskóla 
og grunnskóla og einnig milli 
barnanna og annara stofnanna í 
bænum. Börnin fái meðal annars 
að heimsækja bæjarskrifstofuna og 
hitta bæjarstjórann, skoða tónlistar-
skólann og eyða tíma með eldri 
borgurum. „Með þessu upplifum 
við okkur sem hluta af samfélaginu 
og það er mikilvægur þáttur í upp-
eldinu að okkar mati.“
Einhver lokaorð?
„Áfram Grindavík.“

GLÆSILEGT BÆJARSTÆÐI 
OG FLOTT FÓLK

Daníel Leó Grétarson er ungur og upprennandi fótbolta-
maður sem stundar nám við Fjölbrautaskóla Suðurnesja og 
þekkja þeir sem fylgjast með íþróttamannlífinu í Grindavík 
feril hans nokkuð vel. Daníel hefur spilað fyrir U-19 ára lands-
liðið í knattspyrnu og á eflaust eftir að ná langt í framtíðinni 
á sínum knattspyrnuferli.

Hvers vegna Grindavík? 
„Foreldrar mínir búa hér, ég 
ólst upp í Grindavík og það 
eru engin bæjarfélög á landinu 
sem ég vil flytja til önnur en 
Grindavík. Bæjarfélagið er glæsi-
legt og mér finnst einnig vera 
mikið af flottu fólki hér, ásamt 
því að aðstæðurnar til að stunda 
áhugamálin eru frábærar.“
Hverjir eru gallarnir við 
Grindavík? 
„Mér finnst vanta upp á mið-
bæjarstemmingu en hins vegar 
er mjög gaman að alast upp í 
Grindavík. Árgangurinn minn í 

grunnskóla var mjög samheldinn 
og þar eignaðist ég góða vini.“
Hvað stendur upp úr í bæjar-
félaginu? 
„Íþróttalífið er eitthvað sem 
stendur upp úr. Hópið eða 
höllin er mitt þriðja heimili og 
það er alls ekki slæmt að hafa 
slíka aðstöðu til þess að geta 
stundað sína íþrótt allt árið um 
kring í sínu eigin bæjarfélagi.“
Eitthvað að lokum? 
„Ég hvet alla bæjarbúa og fleiri 
að mæta á fótboltaleiki sumarsins 
til að styðja við bakið á sínum 
mönnum. Og áfram Grindavík!“

Ungt fólk ánægt með bæinn sinn: 

FJÖLBREYTT MANNLÍF OG ÞJÓNUSTA
FÆ ALLTAF GÆSAHÚÐ  
ÞEGAR ÉG KEYRI  
INN Í BÆINN
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Í Grindavík eins og í öðrum bæjarfélögum býr ungt fólk sem hefur 
mikinn metnað. Því finnst smábæjarlífið ekkert verra en annað og 
nálægðin við höfuðborgina er einnig mikill kostur að mati flesta. 
Íþróttalífið blómstar í Grindavík og það er gott að ala upp börn í 
bæjarfélagi þar sem samheldnin er mikil. 

Þórkatla Sif Albertsdóttir og 
Þorleifur Ólafsson, eða Katla 
og Lalli, eru hjón sem flestir ef 
ekki allir í Grindavík þekkja eða 
kannast við. Þau eru bæði fædd 
og uppalin í Grindavík og líður 
vel sem fjölskyldu í bæjarfélag-
inu, fjölskyldur þeirra beggja búa 

einnig hér og þeim finnst kostur 
að hafa sitt nánasta fólk nánast 
í næsta húsi.     

Þórkatla og Þorleifur eiga tvö 
börn, Þóreyju Teu og Albert, og 
að mati þeirra beggja er gott að 
ala upp börn í Grindavík. Stutt er 
í leikskóla og mikið í boði fyrir 

börn varðandi hreyfingu, umhverfið 
í kringum bæinn er skemmtilegt og 
ýmislegt hægt að gera sér til gamans 
án þess að leita langt.
Hvernig var að alast upp í Grinda-
vík? 
„Það er mikill kostur hversu stutt er 
í allt. Við vorum dugleg að fara á 
milli staða því það var og er mjög 
auðvelt að flakka á milli hvert sem 
maður fer. Hér er einnig frábært 
íþróttalíf.“ 

Þau hjónin voru mjög virk í því á 
sínum yngri árum og eru það enn, 
Þórkatla stundar knattspyrnu með 

Grindavík og Þorleifur er fyrirliði 
körfuboltaliðsins.
Hvað stendur upp úr í bæjar-
félaginu? 
„Íþróttir, eins og staðan er í dag 
þá uppfyllir bærinn allar væntingar 
okkar. Það er margt hægt að laga 
í Grindavík en það angrar okkur 
lítið og ekki hægt að kalla. Hins 
vegar eru kostirnir þeir að hér er 
gott samfélag þar sem allir þekkja 
alla og gott að ala upp börn. Stutt 
er til Reykjavíkur, sem er kostur 
þegar vantar smá tilbreytingu.“ Um-
hverfið í Grindavík er fjölbreytilegt 

og býður upp á margs konar útiveru 
en þau hjónin eru afar dugleg að 
nýta sér náttúruna í kringum bæinn 
og gönguleiðir hans.

Íþróttagleðin stendur upp úr
Hanna Gestdóttir er Grindavíkur-
mær sem stundar nám við Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja, hún hefur 
æft knattspyrnu og körfubolta frá 
unga aldri og hefur svo sannarlega 
smitast af íþróttagleðinni sem ríkir í 
bænum. Hönnu finnst íþróttagleðin 
standa upp úr þegar sú spurning 
er lögð fyrir hana.

Hanna ólst upp í Grindavík hjá 
fjölskyldunni sinni og það hefur 
aldrei verið á dagskrá hennar að 
flytja héðan. Það er einfaldlega gott 
að búa í Grindavík.
Hver er helsti gallinn við Grinda-
vík? 
„Hversu lítil líkamsræktaraðstaðan 
er og ég bíð spennt eftir nýrri rækt.“
 Hvernig var að alast upp í Grinda-
vík? 
„Það var frábært að alast upp í 
Grindavík ég var mjög heppin 
með árgang í Grunnskóla Grinda-
víkur; þar var hópurinn þéttur og 
samhentur. Þau ár voru ótrúlega 
skemmtileg. Ég er ekki frá því að 
það sé smá söknuður frá þeim 
árum.“

Kostina við að búa í Grindavík 
segir Hanna vera að fátt sé betra en 
að koma heim eftir langan skóla-
dag, keyra úr Keflavík og koma 
heim í paradísina. Þrátt fyrir að hafa 
búið hér alla sína ævi fær Hanna 
ennþá góða tilfinningu og jafnvel 
gæsahúð þegar hún keyrir inn í 
bæinn.
Lokaorð?
„Áfram Grindavík!“

Vísir óskar Grindvíkingum öllum til hamingju með 40 ára afmælið  
og megi vegferð bæjarfélagsins verða sem farsælust

MIKIÐ Í BOÐI FYRIR 
FJÖLSKYLDUFÓLK
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Uppgangur Golfklúbbs Grindavíkur á undanförnum árum hefur 
verið hraður. Sumarið 2012 tók klúbburinn í notkun Húsatóftavöll 
sem 18 holur sem er stór og mikill áfangi fyrir Golfklúbb Grinda-
víkur. Í kjölfarið tók klúbburinn í noktun nýtt klúbbhús og saman 
breytir þetta  rekstrargrundvelli klúbbsins talsvert. Í raun má segja 
að klúbburinn hafi fullorðnast og skipar Húsatóftavöllur sér sess 
sem einn af skemmtilegustu golfvöllum landsins.

Félagsmönnum GG hefur fjölgað 
á síðustu árum og eru um 200 í 
dag. Halldór Einir Smárason var 
í byrjun árs kjörinn nýr formaður 
klúbbsins og tók við embættinu 
af Páli Erlingssyni sem stýrt hefur 
starfi klúbbsins í gegnum mikla 
uppbygginu.

„Það leggst ljómandi vel í mig 
að taka við embætti formanns og 
ég hlakka til að takast á við þessa 
áskorun,“ segir Halldór Einir. „Áhugi 
minn á klúbbnum hefur vaxið 
mikið undanfarin ár, en það eru 
níu ár síðan ég gekk í klúbbinn 
og byrjaði að spila golf. Það er 
mikil áskorun fólgin í formennsku 
en um leið ákveðin forréttindi að 
vera formaður í svona félagsskap 
sem golfið er.“

Klæðning skála og bílastæði 
stóru verkefni ársins
Golfklúbbur Grindavíkur fagnaði 
30 ára afmæli sínu sumarið 2011. 
Klúbburinn hefur sett talsvert fjár-
magn í framkvæmdir á síðustu 
árum. Að mörgu þarf þó að huga 
og tók klúbburinn í notkun nýja 
vefsíðu, gggolf.is, á vormánuðum. 
Halldór Einir leggur þó áherslu á 
að ljúka tveimur stórum verkefnum 
í ár.

„Klæðning skála og malbikun 
bílastæðis eru stóru mál ársins. Í 
ár verða engar breytingar gerðar 
á vellinum þannig að þar er bara 

hefðbundið viðhald og snyrting. 
Stígar eru í sífelldri endurnýjun 
og viðhaldi, einnig erum við að 
setja nýjar ruslafötur og bekki á 
teigana,“ segir Halldór „Félagsstarfið 
er í góðum farvegi, þó verða ein-
hverjar áherslubreytingar þar.“

Efla kvenna og nýliðastarf
„Golfklúbburinn býr að frábærum 
félögum sem hafa í gegn um árin 
unnið þrekvirki við hinar ýmsu 
framkvæmdir. Fjöldi félaga í GG 
losar 200 manns,“ segir Halldór 
Einir. Stefnan er tekin að því að 
fjölga grindvískum kylfingum.

„Ráðning Helga Dan sem PGA 
golfkennara til klúbbsins mun von-
andi efla nýliðun, kvennastarf og 
auka fagmennsku. Félagsstarfið 
má alltaf bæta, barna- og ungl-
ingastarfið þarf stöðuga athygli, 
eins höfum við í hyggju að bæta 
kvennastarfið.“

Stækkun í 18 holur breytir öllu
18 holu golfvellir á Íslandi eru rétt 
um 20 talsins. Umferð um Húsa-
tóftavöll hefur vaxið talsvert eftir 
að völlurinn stækkaði í 18 holur 
og hafa vinsældir vallarins aukist 
jafnt og þétt á síðustu þremur árum.

„Að fara úr 13 holum í 18 breytir 
í raun öllu. 18 holu völlur með rás-
tímaskráningu á netinu er ekkert í 
líkingu við gamla 13 holu völlinn, 
þó svo að ákveðin ljómi sé yfir 

gamla fyrirkomulaginu. Með net-
skráningu er hægt að skipuleggja 
alla umferð um völlinn ásamt því 
að fylgjast með aðsókn yfir árið. Í 
dag getum við verið með samfellda 
ræsingu í mótum sem ekki var hægt 
áður. Á 18 holu velli er mun auð-
veldara að afgreiða hópa sem vilja 
ræsa samtímis,“ segir Halldór.

„Klúbbhúsið er bylting fyrir allt 
félagsstarf, veitingasölu og af-
greiðslu hópa. Við stefnum á að 
bæta félagsstarfið sérstaklega og 
klúbbhúsið kemur til með að spila 
þar stóra rullu. Ekki má gleyma 
útsýninu úr klúbbhúsinu sem er í 
einu orði sagt stórkostlegt.“

Framtíðin björt
Eftir mikil framkvæmdaár þá mun 
færi gefast til að huga frekar að 

öðrum þáttum klúbbsins líkt og 
félagastarfi. Halldór telur framtíð 
klúbbsins bjarta og að Golfklúbbur 
Grindavíkur hafi mörg tækifæri.

„Án félaga er enginn golfklúbbur. 
Að mínu mati þá verðum við að 
efla barna- og unglingastarf því þar 
kemur nýliðunin sem allt innra starf 
byggir síðan á að lokum,“ segir 
Halldór Einir.

„Framtíð okkar byggir ekki síður 
á stuðningi bæjaryfirvalda og fyrir-
tækja sem hafa í gegn um árin styrkt 
starf GG af stórhug. Þegar þetta 
tvennt fer saman, öflugt félagsstarf 
og stórhuga fyrirtæki þá er framtíð 
GG björt. Golfklúbbur Grindavíkur 
verður í fremstu röð golfklúbba á 
Íslandi og Húsatóftavöllur í hópi 
bestu golfvalla landsins. Þetta eru 
þau markmið sem við höfum sett 

okkur sjálfir, þó svo að það sé mat 
hvers og eins hvað sé gott eða best 
í golfi. Ný vélageymsla og nýtt 
æfingasvæði er eitthvað sem við 
stefnum að því að verði til staðar 
á Húsatóftavelli árið 2024.“

Það eru allir velkomnir á Húsa-
tóftavöll og í heimsókn til Golf-
klúbbs Grindavíkur. Golf er frábær 
almenningsíþrótt og Grindvíkingar 
eiga frábæran golfvöll aðeins um 
fimm kílómetra frá bænum. Við 
hvetjum alla Grindvíkinga til að 
prófa golf í sumar. Haldin verða 
nýliðanámskeið í sumar þar sem 
byrjendum í íþróttinni gefst færi 
á að kynnast golfi undir leiðsögn 
kennara án endurgjalds. Grind-
víkingar, prófum golf í sumar.

Halldór Einir Smárason er nýr formaður Golfklúbbs Grindavíkur 
 Golfíþróttin í Grindavík er í mikilli sókn

STÆKKUN Í 18 HOLUR 
HEFUR BREYTT ÖLLU

Bakkalág 17, 240 Grindavík
Sími 893 9713  / 898 8813

besaehf@gmail.com

Bakkalág 17, 240 Grindavík
S. 893 9713 / 898 8813

besaehf@gmail.com

Til hamingju með afmælið Grindvíkingar

Gleðilegan

Sjóarann síkáta!



Menntastoðir – Dreifinám
Markmið Menntastoða er að stuðla að jákvæðu viðhorfi 
námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda þeim að 
takast á við ný verkefni. Í náminu er lögð áhersla á að nem-
endur læri að læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni.
Dreifinám Menntastoða er nám í 10 mánuði og verður kennt 
frá klukkan 15:00 til 20:30 einn virkan dag og frá 09:00 til 
16:30 tvo laugardaga í mánuði. Námið er með fjarnámssniði, 
þ.e.a.s. heimaverkefni og tímaverkefni verða leyst í fjarnámi 
en nemendur mæta í skólann til að fá innlögn frá kennurum 
einu sinni í viku.
Dreifinám hefst í ágúst 2014 og er opið fyrir umsóknir nú 
þegar. 

Helstu námsgreinar:
Stærðfræði
Íslenska
Upplýsingatækni
Enska
Danska
Námstækni
Bókfærsla

Tími: Kennt kl. 15:00-20:30 einn virkan dag í viku
og kl. 09:00-16:30 tvo laugardaga í mánuði.
Verð: 81.000 (munið niðurgreiðslu stéttarfélaganna)

Íslenskunámskeið

Íslenska 1 
Íslenska fyrir útlendinga sem eru á byrjunarreit í málinu. 
Lögð er áhersla á talað mál til daglegrar notkunar með 
umræðum í tímum. Allir þættir tungumálsins þjálfaðir: 
skilningur, hlustun, tal, lestur og ritun. Jafnframt er farið 
í málfræði. Námskeiðið hefst þegar næg þátttaka hefur 
náðst í hóp. Námskeiðið er 60 kennslustundir.

Tími: Kennt tvö kvöld í viku kl. 18:00-20:00
og áætlað að hefja kennslu 18. ágúst
Verð: kr. 35.000

Íslenska 2
Íslenska fyrir útlendinga sem hafa einhvern grunn í málinu. 
Lögð er áhersla á talað mál til daglegrar notkunar með 
umræðum í tímum. Allir þættir tungumálsins þjálfaðir: 
skilningur, hlustun, tal, lestur og ritun. Jafnframt er farið 
í málfræði. Námskeiðið hefst þegar næg þátttaka hefur 
náðst í hóp. Námskeiðið er 60 kennslustundir.

Tími: Kennt tvö kvöld í viku kl. 18:00-20:00
og áætlað að hefja kennslu 12. ágúst
Verð: kr. 35.000

Sár og sárameðferð
– Fagnámskeið sjúkraliða
Þekking sjúkraliða á sárum og sárameðferð er aukin og 
skilningur þeirra dýpkaður á andlegum þáttum sem tengj-
ast slysum og langvarandi sjúkdómum. Farið í áhættuþætti 
sem  tengjast blóðsmiti og loks fjallað um það hvernig and-
legir þættir geta haft áhrif á bata sjúklings.

Leiðbeinandi: Linda Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur
á LSH
Tími: 25, 26 og 28. ágúst kl. 17-21 - 15 kennslustundir
Verð: 27.000

Tölvunámskeið

Grafísk hönnunarsmiðja
Hagnýtt verklegt nám þar sem kennt er á Adobe forritin 
Photoshop (myndvinnsla), Illustrator (teikning) og InDesign 
(umbrot). Námskeiðið byggist mest á verklegum æfingum 
í tölvu. Þátttakendur þurfa að hafa þekkingu á Windows 
stýrikerfinu og af notkun Internetsins en ekki er krafist 
þekkingar á teikni-, umbrots-, eða myndvinnsluforritum. 
Námskeiðið er 120 kennslustundir.

Leiðbeinandi: Alex Jónsson hjá Hvíta húsinu
auglýsingastofu
Tími: Kennt tvö kvöld í viku í 10 vikur kl. 18:00-21:30.
Áætlað er að hefja kennslu 15. september 
Verð: kr. 28.000

Tómstundanámskeið

Vín og tapas
Fátt er hægt að hugsa sér betra en vín og tapas á huggulegri 
kvöldstund. Nú býðst Grindvíkingum vínsmökkunarnám-
skeið þar sem áherslan er á þessa frægu tvennu þ.e. vín 
og tapas. Það er engin önnur en reynsluboltinn Dominique 
Plédel Jónsson frá Vínskólanum sem leiðbeinir á nám-
skeiðinu af sinni alkunnu snilld. Margir kannast við nafnið 
hennar frá vínsíðum Gestgjafans, en hún heldur utan um 
vínumfjöllun blaðsins. 
Smakkað verður á nokkrum víntegundum og nokkrum 
tapasréttum undir handleiðslu Dominique sem leiðbeinir 
hvað passar best með hverju en hún tengir saman vín og 
mat af einstakri fagkunnáttu og áratuga reynslu.   

Leiðbeinandi: Dominique Plédel Jónsson frá Vínskólanum
Hvenær: 02. okt kl. 20:00 til 22:00
Hvar: Hjá MSS Grindavík
Verð: Kr. 5.500

Ebba – Hollara jólanammi 
Betri heilsa fyrir alla
Sjónvarpsgyðjan Ebba heldur fyrirlestur um hollan lífstíl 
og hvernig við getum útbúið okkur góðgæti sem hefur góð 
áhrif á heilsuna. Á fyrirlestrinum mun Ebba mun leiðbeina 
um hvernig best er að bera sig að til gera eitthvað gott sem 
þarf þó ekki að vera óhollt áður en jólahátíðin, mesta sykur-
tímabil ársins gengur í garð. Hún kynnir fyrir okkur allskyns 
hráefni úr jurtaríkinu sem gott er að taka inn í mataræðið, 
býður uppá smakk og lætur einfaldar uppskriftir fylgja 
með. 

Leiðbeinandi: Ebba Guðný Guðmundsdóttir 
Hvar: Hjá MSS Grindavík
Tími: 06. nóvember kl. 19:00 til 20:30  
Verð:  kr. 7.000 
Munið niðurgreiðslur stéttarfélaganna!

A Menntastoðir

A Grunnmenntaskólinn

A Aftur í nám – nám fyrir lesblinda

A Skrifstofuskólinn

A Tölvur og samskipti

A Grafísk hönnunarsmiðja

A Hljóðsmiðja

A Kvikmyndasmiðja

A Færni í ferðaþjónustu I og II

Minnum á ókeypis náms- og starfsráðgjöf fyrir alla!

Skráning er hafin
í nám eftir áramót

MIÐSTÖÐ SÍMENNTUNAR Á SUÐURNESJUM

MIÐSTÖÐ SÍMENNTUNAR Á SUÐURNESJUM

Skráning og nánari upplýsingar hjá MSS í síma 421 7500 eða á www.mss.is

Upplýsingar um öll námskeiðin
gefur Ragga í síma 412-5967 og ragga@mss.is

Skráning á www.mss.is

NÁM
í Grindavík




