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Stutt er síðan við Íslendingar fögnuðum 
því að fyrir einni öld varð Ísland frjálst 
og fullvalda ríki með gildistöku sam
bandslaganna 1. desember 1918. Þessi 
aldargamli atburður markaði ein stærstu 
tímamót Íslandssögunnar með því að 
landsmenn öðluðust rétt til að ráða sín
um innri málefnum og Ísland varð full
gilt ríki meðal ríkja. Í árslok 1918 bjuggu 
tæplega 92 þúsund manns á Íslandi eða 
einungis um fjórðungur þess fjölda sem 
nú byggir landið. Að undanförnu hefur 
það margoft verið rifjað upp að í október 
1918 hófst gríðarmikið eldgos í Kötlu með 
tilheyrandi hörmungum þar sem fjöldi 
bæja lagðist í eyði til lengri eða skemmri 
tíma. Viku eftir að Kötlugosið hófst reið 
spánska veikin yfir með vaxandi þunga 
og lagði á sjötta hundrað manns að velli á 
Íslandi auk þess sem fjöldi fólks varð fyrir 
varanlegu heilsutjóni. Þá hefur því verið 
haldið til haga að miklir kuldar voru fram
an af árinu 1918 og oft hefur verið getið 
um frostaveturinn mikla það árið. Við allt 
þetta bættist að fyrri heimsstyrjöldin var 
nýafstaðin þegar Íslendingar fögnuðu 
fullveldinu, en landsmenn bjuggu við 
miklar þrengingar og vöruskort meðan á 
styrjöldinni stóð. Fyrir hundrað árum var 
þjóðin sárfátæk. 

Grindavík þess tíma
Fyrir einni öld voru 90 heimili í Grinda
vík og íbúafjöldinn um 460 manns. Sé 
gluggað í bókina Saga Grindavíkur má 
sjá að þegar sérstök sjómannastétt tók 
að myndast á öndverðri 20. öld varð 
það æ algengara að sjómenn settust 
að í Grindavík með fjölskyldum sínum. 
Sumir þeirra byggðu hjáleigur og þurra
búðir, en aðrir reistu sér eigin íveruhús. 
Á fyrstu tveimur áratugum síðustu aldar 
tók að myndast lítið þorp. Á þessum tíma 
var Grindavík þannig á mörkum sveitar 
og þéttbýlis. Byggðin var óskipulögð og 
þar voru engar götur, eins og gerðist í 
kaupstöðum. Á milli húsanna lágu stígar 
og troðningar og því fór fjarri að akfært 
væri heim að hverju húsi. Um 1920 var þó 
kominn bílfær vegur niður í meginbyggð
ina.
Allar aðstæður og aðbúnaður fólks fyrir  
einni öld voru svo ólíkar því sem við 
búum við í dag að teljast verður með 
ólíkindum. Það er sama hvar er borið 

niður en nefna má tvö dæmi. Hið fyrra er 
hafnleysið sem Grindvíkingar bjuggu við. 
Bátana þurfti oftast að setja á land eftir 
hvern róður, aðstaða til að landa afla var 
afar bágborin og bera þurfti fiskinn upp á 
bakinu. Það var ekki fyrr en árið 1931 að 
fyrst komst skriður á bryggjusmíði í Járn
gerðarstaðavör og árið 1939 – fyrir rétt
um 80 árum – var ráðist í það afreksverk 
að opna bátum leið inn í Hópið. Rifið var 
grafið út með handafli þar sem notast var 
við skóflur, járnkarla og hjólbörur. Eftir 
þetta var hægt að leggja bátum á Hópið á 
milli róðra, en umfangsmeiri hafnarfram
kvæmdir biðu síðari tíma. 
Annað dæmi varðar orkubúskap heim
ilanna. Fram yfir 1920 voru híbýli flestra 
Grindvíkinga lýst með olíulömpum og 
hafði svo verið frá því þeir leystu lýsis
lampana af hólmi á ofanverðri 19. öld. 
Einar G. Einarsson kaupmaður í Garðhús
um hafði fyrir þennan tíma haft litla raf
stöð til heimilisnota í kjallara íbúðarhúss 
síns en beitti sér árið 1923 fyrir stofnun 
félags um kaup á rafstöð er gagnast gæti 
fleirum. Rekja má rafvæðingu Grindavík
ur til þessara tímamóta þó að orkan frá 
stöðinni dygði einungis til ljósa. 

Grindavík nútímans
Frá því að rifið fyrir framan Hópið var 
grafið út árið 1939 hefur reglulega verið  
unnið að endurbótum í Hópinu og 
hafnarmannvirki verið byggð. Undan
farin misseri hafa farið fram gagngerar 
endurbætur á Miðgarði. Þá hefur höfnin 

verið dýpkuð meira út frá viðlegukant
inum og mun öll aðstaða við Miðgarð 
stórbatna þegar framkvæmdum lýkur 
í sumar. Í Grindavíkurhöfn eru rétt um 
1000 metrar af viðlegukanti og er hún nú 
ein stærsta höfn landsins þegar kemur 
að lönduðum botnfiskafla. Framkvæmdir  
síðustu áratuga hafa breytt höfninni og 
umhverfi hennar svo mikið að vart er 
hægt að tala um sama landsvæðið og 
forðum daga. 
Á sjötta áratug síðustu aldar fóru 
fram viðræður milli sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum um þá möguleika sem jarð
hitinn gæfi íbúum á svæðinu og nauðsyn 
þess að sameinast um virkjun hans. Árið 
1969 ákvað sveitarstjórnin í Grindavík að 
láta rannsaka Svartsengissvæðið með 
það í huga að nýta jarðhita til húshitunar 
í Grindavík. Boranir gáfu góðan árangur 
og árið 1976 hleypti Hitaveita Suðurnesja 
vatni á félagsheimilið Festi, fyrst húsa 
á Suðurnesjum. Er skemmst frá því að 
segja að Grindvíkingar búa nú ríkulega 
að þeirri auðlind sem felst í orkunni úr 
iðrum jarðar sem nýtt er til húshitunar, 
atvinnurekstrar og raforkuframleiðslu. 

Framtíð Grindavíkur
Fáar þjóðir hafa náð öðrum eins árangri í 
bættum lífskjörum og Íslendingar undan
farin 100 ár. Miklu hefur verið áorkað og 
segja má að ýmis afrek hafi verið unnin sé 
horft til þeirra aðstæðna sem þjóðin bjó 
við fyrir einni öld. Það er í raun stuttur tími 
í sögu þjóðar og um þessar mundir eru að
eins um 50 Íslendingar á lífi sem fæddust 
áður en landið varð fullvalda. 
Hér að framan var lítillega tæpt á endur
bótum hafnarmannvirkja í Grindavík og 
stórstígum framkvæmdum á sviði orku
mála. Þessir þættir og ýmsir aðrir skapa 
aðstæður fyrir bjarta framtíð. Framsækinn 
sjávarútvegur og fiskvinnsla, hin öfluga og 
fjölbreytta ferðaþjónusta og ýmsar aðrar 
atvinnugreinar mynda grunninn undir 
góð búsetuskilyrði í Grindavík. Í nútíma
samfélagi þurfa fræðslu og uppeldis
mál, heilbrigðisþjónusta, félagsþjónusta, 
æskulýðs og íþróttamál, menningarmál 
og margir fleiri þættir að vera í góðu horfi. 
Sóknarhugur og samstaða skilar okkur 
langt. Tækifærin bíða okkar. Grindavík er 
góður bær. 

      Fannar Jónasson, bæjarstjóri

Ágæti lesandi,
Í ár eru komin 19 ár frá því Járngerður 

kom fyrst út. Upphaflega var um að ræða 
fréttabréf sem taldi fjórar síður og sagði 
m.a. frá lóðaúthlutun við Skipastíg og Árna
stíg, dýpkun hafnarinnar, íþróttamálum 
og ferðamálum. Það er gaman að skoða 
þær tölur sem þar koma fram en ferða
mönnum fór fjölgandi og Bláa Lónið dró 
að sér um 250.000 manns árið 2000 en 
nýi staðurinn opnaði sumarið 1999. Í dag 
er fjöldinn orðinn yfir 1.500.000 manns á 
ári. Þá var upplýsingamiðstöð ferðamála 
flutt í Bláa Lónið og vonir bundnar við að 
það myndi skila sér í enn fleiri ferðamönn
um til Grindavíkur. Raunin er sannarlega 
sú að ferðamönnum til Grindavíkur hefur 
fjölgað. Við viljum þó að enn hærra hlutfall 
þeirra sem heimsækja Bláa Lónið komi til 
Grindavíkur. Þar skipta markaðs og kynn
ingarmál miklu. 

Töluvert vatn hefur nú runnið til sjávar 
frá því Járngerður kom fyrst út. Enn er hug
myndin að gefa blaðið út ársfjórðungs

lega og flytja áfram fréttir af málefnum 
bæjarins og íbúum Grindavíkur. Efnistök 
blaðsins eru að stórum hluta komandi 
menningarvika en framsetning dagskrár 
menningarviku hefur verið einfölduð 
töluvert og reynt að gera hana þannig 

að ekkert fari framhjá fólki. Fjölmargar 
fallegar myndir er að finna í blaðinu, m.a. 
frá Instagramljósmyndaleik sem fram 
fór í febrúar undir myllumerkinu #grinda
vikvetur. Verðlaunamyndin er nú kynnt en 
hægt verður að skoða allar myndirnar sem 
tóku þátt, í Framsóknarsalnum, meðan á 
menningarviku stendur. Tekin voru viðtöl 
við áhugaverða Grindavíkinga, auk þess 
sem fallað er um breytingar á Bryggjunni 
og niðurstöður þjónustukönnunar Gallup 
kynntar. 

Forsíðu og baksíðumyndir eru teknar 
af Þráni Kolbeinssyni, áhugaljósmyndara, 
en stutt er síðan Þráinn flutti til Grinda
víkur og heillaðist hann algjörlega af nátt
úrunni og umhverfinu. 

Ég vona að þú hafir gaman af lestrin
um en þetta tölublað, ásamt öllum út
gefnum tölublöðum Járngerðar í gegn
um árin, er aðgengilegt á vef bæjarins, 
www.grindavik.is. 

 Kristín María Birgisdóttir 
 Upplýsinga- og markaðsfulltrúi

Halla María Svansdóttir hlýtur Menningarverðlaun Grinda-
víkur 2019 en verðlaunin verða afhent við setningu Menn-
ingarviku 9. mars kl. 17:00. 

Síðan Halla hóf framleiðslu á matarpokum árið 2012 í eld
húsinu heima hjá sér hefur hún haft jákvæð áhrif á matarhefð í 
Grindavík. Matarhefð er stór hluti af ímynd bæja og landsvæða 
enda endurspeglar hún menningu og sögu þeirra. 

Halla hefur allt frá upphafi reynt að nýta sér hreinleika íslenskra 
matvæla og lífræna ræktun. Þá hefur henni tekist að byggja upp 
orðspor og eftirspurn eftir sinni framleiðslu sem oft inniheldur 
lykilhráefni úr Grindavík. Höllu er umhugað um bæjarfélagið sitt 
og hefur hennar frumkvöðlastarf skilað sér í auknum tekjum og 
atvinnutækifærum í tengslum við okkar matarauð. Halla hefur 
reglulega boðið íbúum Grindavíkur upp á menningartengda  
viðburði sem þá oftar en ekki eru matvælatengdir. 

Frístunda og menningarnefnd Grindavíkur útnefnir annað 
hvert ár handhafa Menningarverðlauna Grindavíkur og annað 
hvert ár bæjarlistamann Grindavíkur, samkvæmt Menningar
stefnu Grindavíkurbæjar. Auglýst er eftir tilnefningum um 

einstaklinga eða félagasamtök sem til greina koma að hljóta 
tilnefninguna Menningarverðlaun og sæmdarheitið bæjarlista
maður. 

HALLA MARÍA HLÝTUR MENNINGAR-
VERÐLAUN GRINDAVÍKUR 2019

Halla María Svansdóttir á veitingastað sínum, Hjá Höllu.
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Ólínu Guðbjörgu Viðarsdóttur þekkjum við flest. Hún var ein 
okkar öflugasta knattspyrnukona og spilaði í atvinnumennsku, 
bæði hjá Örebro í Svíþjóð og Chelsea á Englandi. Ólína er 36 ára 
gömul, dóttir Jóhönnu Sævarsdóttur og Viðars Geirssonar. Hún 
er tveggja barna móðir í sambúð með Eddu Garðarsdóttur. 
Hún starfar í dag sem sálfræðingur á Laugarási, endurhæf
ingargeðdeild Landspítala fyrir ungt fólk með byrjandi  
geðrofssjúkdóma og er í doktorsnámi við Læknadeild HÍ. 

Hvað hefur drifið á dagana frá því þú fluttir frá Grindavík?
Það er ansi margt og tengist það flest fótbolta! Ég byrjaði á því 

að fara á háskólastyrk til Bandaríkjanna. Mikill tími hefur farið í að 
ferðast og spila með landsliðinu, en ég lauk ferlinum með lands
liðinu 2014. Í kringum áramótin 2009, eða fljótlega eftir bankahrun, 
fórum við Edda saman í atvinnumennsku til Svíþjóðar og spiluðum 
með Örebro. Tíminn í Svíþjóð var alveg yndislegur, en ásamt því að 
eignast frábæra vini, bíl, íbúð og hund, þá eignuðumst við líka okkar 
fyrsta barn þar, hana Bergþóru. Eftir fjögur tímabil með Örebro var 
samningnum okkar sagt upp og þurftum við þá að finna okkur nýtt 
félag. Þá kom upp spennandi tækifæri til að spila með Chelsea á 
Englandi og bjuggum við því í London í um hálft ár. Við fluttum svo 
heim sumarið 2013 þar sem mér var boðið starf á Landspítalanum 
á geðsviði. 

Segðu okkur aðeins frá námsferlinum.
Ég átti kannski aðeins óvenjulegan námsferil og var aldrei sér

lega sterkur námsmaður, svona framan af. Ég byrjaði á því að skella 
mér í FS eins og flestir aðrir en kláraði aðeins eitt ár. Þá fór ég sem 
skiptinemi til Bandaríkjanna og fékk í framhaldinu styrk til að sækja 
háskóla í Bandaríkjunum. Þar ákvað ég að læra sálfræði, fann mig 

strax frá byrjun í því fagi, og útskrifaðist með B.S.-gráðu í sálfræði 
árið 2005. Eftir það fór ég í Háskóla Íslands og kláraði klínísku sál
fræðina þar árið 2009, skráði mig svo í doktorsnám árið 2015 og 
stefni á að klára það 2020. Ég hef stundað doktors námið samhliða 
vinnunni á Landspítala og hef verið svo heppin að fá góða styrki 
sem fjármagna verkefnið. Ég er að sérhæfa mig í klínískri sálfræði, 
hef verið að innleiða nýja meðferðarnálgun sem heitir vitræn endur
hæfing með félagsskilningsþjálfun og skoða áhrif þeirrar meðferðar 
á vitræna getu, líðan og færni í daglegu lífi hjá ungu fólki með byrj
andi geðrofssjúkdóma. Nýlega kom út grein“ um áhrifmeðferðar
innar: Integrative cognitive remediation for early psychosis: Results 
from a randomized controlled trial.“ Hvet ég þá sem hafa áhuga til 
að kynna sér þetta betur. 

Hvað fannst / finnst þér best við Grindavík?
Mér fannst æðislegt að alast upp í Grindavík og alast upp sem 

frjálst smábæjarbarn. Einnig finnst mér samheldnin og liðsheildin 
svo áberandi í Grindavík. Grindvíkingar eru alvöru Íslendingar, hafa 
háleit markmið, finnst þeir bestir í heimi og eru stoltir af því að vera 
Grindvíkingar. Ég hef spilað í mörgum liðum (of mörgum) en aldrei 
fundið eins góða stemningu eins og var hér í Grindavík þegar ég 
spilaði þar. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að spila í góðu 
Grindavíkurliði. 

Kemur það einhvern tímann upp í hugann að flytja aftur í 
heimagagana?

Já, það kom svo sannarlega oft upp í hugann í gegnum árin og 
sem dæmi þá fórum við fjölskyldan að skoða nokkur hús í Grinda
vík eftir að við fluttum heim úr atvinnumennskunni. Þrátt fyrir það 
ákváðum við að setjast að í Laugardalnum og líður mjög vel þar. Ég 
reyni að koma sem mest til Grindavíkur að heimsækja fjölskylduna 
og vini, og til að börnin mín kunni vel við sig í minni heimabyggð.

Viðtal: Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir doktorsnemi og  
fyrrum landsliðskona í knattspyrnu

ALDREI UPPLIFAÐ EINS GÓÐA 
STEMNINGU OG Í GRINDAVÍK 

Edda og Ólína Guðbjörg.

Ólína Guðbjörg og Edda með börnunum sínum tveimur.

Björn Birgisson.

Björn Birgisson þekkja flestir Grindvík-
ingar, stundum sem Bjössa kenn eða 
Bjössa í Bæjarbót. Bjössi liggur ekki á 
skoðunum sínum og er óhræddur við að 
láta þær í ljós á samfélagsmiðlum. Hann 
hefur skoðanir á flestu og í raun má segja 
að Facebook-síða hans sé hans frétta-
miðill. Þau tímamót urði í lífi Bjössa um 
áramótin að hann hætti að vinna og fór á 
eftirlaun. 

Í menningarvikunni 9.17. mars næstkom
andi ætlum við að gera Bæjarbót góð skil en 
það var bæjarblað í Grindavík sem Bjössi átti 
og ritstýrði í 14 ár. Blöðin eru öll aðgengileg í 
upprunalegum eintökum á Bókasafni Grinda
víkur fyrir áhugasama að skoða, enda sagan 
dýrmæt. 

Bjössi er Ísfirðingur, fæddur á síðari hluta 
síðustu aldar, nánar tiltekið 1951. „Foreldrar 
mínir voru Birgir Finnsson, eðalkrati og al
þingismaður, og Arndís Árnadóttir kennari og 
skrifstofumær. Við vorum fjögur systkinin og 
fjölskyldan bjó alla tíð í elsta íbúðarhúsi lands
ins, Krambúðinni á Suðurtanga.“

Hvernig myndir þú lýsa ferli þínum á vinnu-
markaði frá upphafi?

„Fyrsta heilsársstarfið var svo kennsla og  
þjálfun á Fáskrúðsfirði, vorum þar í fjögur  
góð ár en fluttum þaðan 1975 hingað til 
Grindavíkur. Kennsla við Grunnskólann hér í 
16 ár, síðustu árin í hálfu starfi, þá farinn að 
stússast í blaðaútgáfu, umboðsmennsku 
fyrir ferðaskrifstofur, Flugleiðir og Trygginga
miðstöðina, en fyrir TM vann ég alls í 32 ár. 
Ég hætti kennslunni þar sem ég gat ekki 
framfleytt fimm manna fjölskyldu sómasam
lega af laununum sem voru algjörlega hlægi
leg þá. Var knattspyrnuþjálfari hér sumarið 
1976. Síðustu árin hef ég eingöngu unnið fyrir 
Tryggingamiðstöðina. Tilviljanir hafa ráðið 
miklu um hvaða störf ég hef tekið mér fyrir  
hendur, það má segja að sum störfin hafi 
komið til mín, frekar en ég til þeirra, en allt 
hefur þetta nú blessast bærilega.“

Hvað stendur upp úr því sem þú tókst þér 
fyrir hendur?

„Þú hefðir alveg eins getað beðið mig að 
gera upp á milli barnanna minna! Ég hef 
kunnað vel við flestallt sem ég hef unnið við. 
Líklega standa þó Bæjarbótarárin eitthvað 
upp úr, var þar að vinna við nokkuð sem mér 

fannst virkilega spennandi, en mjög krefjandi 
á sama tíma. Var lengst af einn með blaðið og 
gerði í raun allt – nema að prenta það. Það var 
mikil vinna og ég skil ekki nú hvernig ég gat 
þetta einn!“

Núna ertu hættur að vinna vegna aldurs. 
Hvernig er sú tilfinning?

„Hún er fín. Ég kveið þessum tímamótum 
nokkuð, enda finnst mér ég ekkert vera neitt 
gamall! Nú þegar „starfsleysið“ er skollið á hef 
ég nóg að sýsla og nýt þess bara ágætlega að 
vera til.“

Hvað varð til þess að þú ákvaðst að gefa úr 
bæjarblaðið Bæjarbót?

„Hugmyndin kviknaði hjá Lúðvík Jóelssyni 
og Ástbirni Egilssyni, en ég kom inn í þetta 
við undirbúning fyrsta tölublaðsins sem kom 
út í mars 1982. Ástbjörn hætti fljótlega og ég 
keypti hlut Lúðvíks, 1985 minnir mig, og rak 
útgáfuna einn eftir það. Mig langar að geta 
þess að fyrstu árin var Gunnar Vilbergsson 
okkur gífurlega hjálplegur með myndatökur 
og það ber að þakka.“

Hvers vegna hættirðu að gefa út Bæjarbót?
„Það var ekki auðveld ákvörðun að hætta 

með blaðið, en ég var með margt í takinu og 
eitthvað varð að víkja. Ég lagði blaðið ekki 
niður, heldur seldi ég áhugasömum ungum 
manni útgáfuréttinn fyrir slikk, en hann hætti 
fljótlega og þar með var sagan öll. Ég hef oft 
verið spurður hvort ég hafi hætt vegna þess 
að útgáfan hafi ekki borið sig, en því fer víðs 

fjarri. Hvert einasta tölublað sem út kom í 
þessi 14 ár bar sig og skilaði afgangi.“ 

Kom einhvern tímann upp í huga þinn eftir 
að útgáfu var hætt að byrja aftur að gefa 
blaðið út?

„Já, eiginlega nokkuð reglulega, en kannski 
kom það frekar upp í huga annarra að ég ætti 
að byrja aftur! Ég saknaði blaðsins alltaf, en 
ekki þeirrar miklu vinnu sem útgáfan krafðist. 
Ég lét þetta ganga ágætlega upp með því að 
gera allt sjálfur, aðkeypt vinna var engin. Ég 
ákvað svo að losa mig alveg við blaðið, frekar 
en að fara þá leið að ráða fólk til hlutastarfa 
og þar með setja reksturinn í einhverja bar
áttu við hið fræga núll. Ég tel mig hafa tekið 
rétta ákvörðun og sé ekki eftir henni  en það 
breytir ekki því að viss söknuður hefur allan 
tímann verið til staðar.“

Ef þú myndir geta spólað til baka myndirðu 
breyta einhverju varðandi vinnuferilinn 
þinn? 

„Í æsku dreymdi mig aldrei um að verða 
eitthvað sérstakt þegar ég yrði stór, enda varð 
ég aldrei neitt sérstakt og aldrei stór! Tilviljanir 
hafa mikið ráðið för, þær hafa að mestu reynst 
happadrjúgar og ég lít til baka mjög sáttur við 
þann hluta lífshlaupsins sem lokið er.“

Hvað þykir þér skemmtilegast að fást við?
„Að vera blaðamaður og þykjast vera 

blaðamaður! Síðustu tæplega 40 árin hef ég 
meira og minna verið að dunda við einhvers 
konar skrif.“ 

Hverju ertu stoltastur af?
„Henni Ingibjörgu minni, betri lífsförunaut 

hefði ég ekki getað fengið. Hún hefur alltaf 
stutt mig í því sem mér hefur dottið í hug – 
eða næstum alltaf!“

Björn Birgisson: 

ALLTAF SAKNAÐ BÆJARBÓTAR
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Hilmar S. Sigurðsson og Axel Ómarsson eru tveir af fjórum 
eigendum Bryggjunnar, hinir tveir eru Gestur Ólafur Auðunsson 
og Svíinn Bjarne Bergmann. Í viðtali við Járngerði sögðust þeir 
hafa heillast af umhverfinu. Grindavík ætti mikið inni og þeir 
hefðu í rauninni verið að upplifa Grindavík sem túristar sjálfir.

Hvað varð til þess að þeir ákváðu að fjárfesta í 
Bryggjunni í Grindavík?

„Miðað við hvað hefur verið að gerast í kringum okkur þá fannst 
okkur að þessi staður ætti eftir að skora mjög hátt og enn meira en 
hann gerir nú þegar. Þetta er líka á réttri leið í mjög góða átt,“ seg
ir Hilmar og Axel heldur áfram: „Þetta er líka aðeins tengt mér, ég 
þekki Grindavík mjög vel af því við Kristinn, fyrrum eigandi Bryggjunn
ar, erum svilar, þannig að ég er búinn að fylgjast með þessum stað  
alveg frá upphafi og dást að því sem þeir bræður voru að gera. Ég var 
eiginlega alveg gáttaður á að sjá hvernig þeim tókst að búa til þennan 
frábæra stað úr nánast engu í upphafi. Svo ræddum við þetta í mörg 
ár, hvað okkur þótti þetta athyglisvert. Loks kom tækifærið og þá  
settum við saman þennan hóp og slógum til.“ 

Mesta áskorunin er að halda þeirri ímynd sem 
bræðurnir Alli og Krilli voru búnir að byggja upp
Hilmar segir að erlendu gestirnir sæki í það sem er eins upprunalegt 

og hægt er, að allt sé raunverulegt og án eftirlíkinga. Ferðamaðurinn 
vilji finna raunveruleikann og kynnast fólkinu, því sem maður kallar 
„localinn“. „Fólk vill vera á Bryggjunni í Grindavík þar sem fiskimað
urinn er að fá sér kaffi. Ef það eru bara útlendingar hérna inni þá eru 
ferðamenn ekkert sérlega ánægðir með það. Við höfum heyrt það frá 
fólki að ferðamenn vilja vera hérna í félagsskap við þá sem búa hérna, 
Grindvíkinga og sjómenn sem koma við á Bryggjuna til að taka stöð
una.“ 

Axel segir að þeir hafi heillast af þeim munum sem voru inni á 
Bryggjunni og hafi varpað ljósi á söguna. Flestir munir hafi fylgt með 

í kaupunum en þeir ætli frekar að bæta í. „Þetta er það sem virkar. 
Þetta er andrúmsloftið sem við heilluðumst af. Þetta er raunveruleik
inn. Þeir sem koma til okkar sjá að þetta er sjávarútvegsþorp, sjá  
bátana landa og svona.“ 

Miklar framkvæmdir á efri hæð hússins: 300 
manna veislu- og tónleikastaður 
Smávægilegar breytingar hafa verið gerðar á neðra rými Bryggj
unnar, salernisaðstöðu hefur verið breytt, píanóið fylgdi ekki með í 
kaupunum en að öðru leyti má sjá myndir og muni sem einkenna 
staðinn.. Þeir vilja líka koma því á framfæri að ef fólk er með sjáv
arútvegstengda muni úr Grindavík, sem það langar að lána staðn
um, vantar jafnvel að geyma eitthvað, þá eru þeir með nægt pláss í  
stórum nýjum sal á efri hæð hússins. 

Miklar framkvæmdir hafa verið á þriðju hæðinni en gamla neta
verkstæðið hefur tekið á sig nýja mynd. Þær góðu móttökur sem þeir 
hafi fengið hafi gefið þeim frekari innblástur. 

„Okkur hefur verið tekið alveg mjög vel frá því við komum hingað 
fyrst, bæði af íbúum og sveitarstjórn, við höfum ekki fundið fyrir því að 
við séum einhverjir aðkomumenn á neikvæðan hátt. Það hefur hvatt 
okkur áfram að gera meira. Við vissum ekki hversu langt við ætluðum 
að taka verkefnið. Hversu mikið við ætluðum að laga þessar þrjár hæðir 
hér, jafnvel gera eitthvað annað við netagerðina, en við tókum skrefið til 
fulls. Það er síðan svo skemmtilegur endir á þessu að Alli og Krilli verða 
áfram með netagerðina uppi, það er teikning upp á 200 fermetra neta
gerð, þannig að þetta verður verkstæði sem túristinn er innan um, og 
það er einmitt þessi „local“ tenging sem við viljum halda,“ segir Hilmar. 

„Í salnum uppi munum við skilja eftir netablakkir þar sem netið 
mun koma niður úr þannig að þér líður eins og þú sért að koma á 
netaverkstæði sem var ekki fyrir svo löngu í gangi. Svo horfir þú út á 
bryggjuna og sérð menn lesta upp úr skipi og sérð svo netagerðina 
vera að vinna nokkrum metrum frá,“ segir Axel. 

Þeir segja það verðugt verkefni að færa Bryggjuna á þann stað að 
Íslendingar og Reykvíkingar fari að benda meira á staðinn. „Hingað 
til hafa þetta svona verið leiðsögumenn með minni hópa og Bryggj
an verið kölluð hálfgert leyndarmál í ferðabæklingum, sem hefur líka 
verið dálítið skemmtilegt,“ segir Axel.

Reykjanesið í stað Gullfoss og Geysis
„Ef þú talar við Reykvíkinga og hvað þeir eiga að gera við sína erlendu 
gesti þá kemur Grindavík ekki oft fyrst upp,“ segir Hilmar og Axel 
heldur áfram: „Nú tala ég fyrir mig en ég fór í fyrsta skipti nýlega og 
sá Brimketil og Gunnuhver en ég hafði aldrei keyrt þangað inn úr. Ég 
hafði komið að golfvellinum og búið. Ég held að þetta eigi við marga 
Íslendinga, þeir vita ekki hvað það er mikið af ferðamannastöðum í 
og við Grindavík. Ég er farinn að fara með mína erlendu gesti hingað 
um svæðið, á Selatanga, Gunnuhver og Brimketil í stað þess að fara 
Gullfoss og Geysi.“ 

„Ef það er ekki bilað ekki laga það“
Axel og Hilmar segja að ekki standi til að breyta Bryggjunni neitt, þ.e. 
staðnum sem er á jarðhæðinni. Hann sé góður eins og hann er, en 
gerðar voru breytingar á salernisaðstöðu eftir að þeir keyptu staðinn. 
„Það segir sig alveg sjálft að þessi staður er löngu, löngu sprunginn. 
Í fyrrasumar þurftum við að vísa heilu rútunum í burtu því það fólk 
komst bara ekki inn í húsið. Staðurinn uppi er því líka hugsaður í að 
taka þetta yfirflæði, þegar fólk bíður eftir að komast inn. Fólk getur 
komið hingað inn á jarðhæðina og fengið kósý stemningu eða farið 
upp og fengið aðeins öðruvísi stemningu,“ segir Axel og Hilmar held
ur áfram: „Við viljum ekki taka áhættu á að breyta neinu heldur hafa 
bara allt eins hérna niðri. Uppi verður staður til að slaka meira á, það 
verður sófasett, það verður svæði fyrir krakkana til að slaka á og það 
verður meiri svona dagstaður, hádegismatur og fram að kvöldmat. 
Hérna niðri verður áfram opið frá 8:0022:00, alla daga vikunnar og 
uppi verður kannski opið frá 11:00 – 18:00, við eigum eftir að finna 
út hvernig það verður nákvæmlega, en það þarf að taka obbann af 
þessari aukatraffík.“ 

Axel segir að staðurinn uppi muni hafa ýmsa kosti, það verði mjög 
stór salur, þarna verði svið og flott hljóðkerfi þannig að hægt verði að 
halda alvöru tónleika sem hefur svolítið vantað. 

Aðspurðir út í enska boltann sem vinsælt er að koma og horfa á  
á Bryggjunni þá segja þeir að hann verði áfram í boði og verði  
á jarðhæðinni. 

Hilmar segir að í Grindavíké heilsárs ferðaþjónusta. „Ég fékk pínu 
sjokk þegar ég fór með vini mínum í menningarferð á Snæfellsnesið í 
nóvember. Það var allt brjálað að gera hérna í Grindavík en allt stein
dautt á Snæfellsnesinu. Engir veitingastaðir opnir. Þannig að við erum 
komin með heilsárstúrisma hérna í Grindavík, en Snæfellsnesið með 
öllum sínum gersemum og aðstöðu, þeir halda ekki út. Þeir verða að 
loka á veturna. Þeir eru auðvitað lengra frá flugvellinum. Okkar stað
setning hérna í Grindavík er auðvitað einstök og við þurfum að byggja 
meira ofan á það,“ segir Hilmar að lokum.

Viðtal: Eigendur Bryggjunnar

GRINDAVÍK Á MÖGULEIKA Á 
AÐ VERÐA HEITASTI FERÐA-
MANNASTAÐUR LANDSINS

Axel Ómarsson og Hilmar S. Sigurðsson eigendur Bryggjunnar.

Ný salernisaðstaða, þar sem inngangur er var 
áður píanó.

Séð til suðurs út á höfnina af 3ju hæðinni. Bryggjan hefur m.a. getið sér gott orð á Trip Advisor.

Útsýni af nýbyggðum svölum Bryggjunnar, horft út á Viðlagasjóðsbryggju.
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Undanfarnar vikur hefur staðið yfir leikur á Instagram þar sem notendur síðunnar  
voru hvattir til þess að merkja myndir, teknar í Grindavík eða nágrenni, með 
myllumerkinu #grindavikvetur. Þáttaka í leiknum var mjög góð og þurfti dóm-
nefnd að velja úr hátt í 150 ljósmyndum, mörgum mjög góðum.

Þegar allt kom til alls þótti ljósmynd Berglindar Kristjánsdóttur skara fram úr. Myndin 
þykir fanga vel snjólausa drungann sem getur fylgt vetrinum í Grindavík. Í forgrunni 
myndarinnar má sjá hraunjaðarinn og garðhleðslur sem þykja einkennandi fyrir búskap 
á svæðinu. Á miðri mynd er bærinn Hraun sem stendur við sjó, vestanvert við Hraunsvík. 
Brimið teygir sig í átt að landi í suðaustanátt sem er ríkjandi átt í Grindavík. Í bakgrunni 
má sjá móta fyrir Grindavíkurfjöllunum með Skálamælifelli fyrir miðri mynd. 

Mynd Berglindar ásamt fjölda mynda sem sendar voru inn í leikinn verða sýndar  
í Framsóknarsalnum við Víkurbraut á meðan Menningarvikunni stendur, 9.17. mars. 
Leynist þín mynd þar á meðal? Settur hefur verið upp ratleikur í tengslum við Menningarviku í 

Grindavík. Ekki er um kapphlaup að ræða heldur reynir á útsjónar-
semi barnanna við leit að vísbendingum sem faldar hafa verið á 
lituðum spjöldum á fjórum sýningum í bænum. 
Hægt er að hefja leikinn hvenær sem er, einn þáttakandi eða fleiri. 
Munið eftir að hafa penna meðferðis. 

TÁKN MÁ Á EFTIRTÖLDUM STÖÐUM:
• Kvikunni
• Kvennó
• Verslunarmiðstöðinni
• Framsóknarsalnum

DRUNGI OG DULÚÐ

RATLEIKUR BARNANNA

KVIKAN     KVENNÓ          VERSLUNARMIÐSTÖÐIN     FRAMSÓKNARSALURINN

Lausnir þarf að færa inn á lausnarblaðið. 
Með framvísun útfyllts lausnarblaðs fá börn, 
12 ára og yngri í fylgd með forráðamönnum, 
kanilsnúð og heitt súkkulaði hjá Höllu, Víkur-
braut 62 á meðan Menningarvikunni stendur, 
9. – 17. mars.

#grindavikvetur

Við síðustu sveitarstjórnarkosningar tók 
undirrituð við formennsku í frístunda 
og menningarnefnd Grindavíkur. Það er 
óhætt að segja að nefndarstörfin séu 
fjölbreytt og spanni vítt svið í málefn
um bæjarins. Einn af þeim liðum er að 
undirbúa Menningarviku Grindavíkur, en  
mesta vinnan í skipulagningu hátíðar
innar er þó í höndum Eggerts Jónssonar 
og Kristínar Maríu Birgisdóttur sem bæði 
eru ný í starfi. Eggert er nýr sviðsstjóri 
frístunda og menningarsviðs og Kristín 
María er nýr upplýsinga og markaðs
fulltrúi bæjarins. Tel ég að við Grind
víkingar höfum verið mjög heppin með 
ráðningu þeirra og koma þau öflug inn  
á sínum sviðum.

Skipulag viðburðar sem þessa er mikil 
vinna og er það þónokkur kúnst að finna 
viðburði sem höfða til ólíks hóps bæjar
búa. Tel ég óhætt að segja að vel hafi tek
ist til þetta árið. Það er greinilegt á dag
skránni að mikið af efniviðnum tengist 

bæjarbragnum fyrr og nú. Má ég sérstak
lega til með að nefna sýningu á Bæjarbót, 
sem var bæjarblað okkar Grindvíkinga til 
fjölda ára. Björn Birgisson sá um útgáfu 
blaðsins og var blaðið lesið spjaldanna á 

milli þegar það kom inn um lúguna (að 
mig minnir á miðvikudögum). Bjössi, eins 
og hann er alltaf kallaður, var öflugur í 
að afla sér efniviðar í blaðið og minnis
stæðastir eru fastir liðir eins og ,,ung
lingur í naflaskoðun“, tombólumyndirnar, 
íþróttaumfjöllun o.fl. Einnig er áhugaverð 
sýning á munum tengdum skipsströnd
um við Grindavík ásamt málþingi um 
viðfangsefnið, tónleikar með Bertu Dröfn 
Ómarsdóttur söngkonu frá Grindavík, 
ljósmyndasýningin #grindavikvetur og 
margt fleira. Hvet ég íbúa til að kynna sér 
dagskrána vel og vera duglega að sækja 
þá viðburði sem í boði eru.

Menning í bæjarfélagi eins og Grindavík 
er mjög mikilvæg fyrir bæjarbraginn en hún  
þrífst eingöngu ef bæjarbúar gefa henni 
gaum og sækja þá menningarviðburði 
sem í boði eru.

Fyrir hönd frístunda og menningar
nefndar óska ég ykkur góðrar skemmtunar.

       Jóna Rut Jónsdóttir, formaður.

Kæri Grindvíkingur, 

GLEÐILEGA MENNINGARVIKU! 

Vinningsmynd Instagram-leiks Grindavíkurbæjar er eftir Berglindi Kristjánsdóttur.



JÁRNGERÐUR 201810 JÁRNGERÐUR 2018 11

Allir dagarnir
Kl. 10:00 -17:00  
Kvikan, SALTFISKSETRIÐ, JARÐORKA OG 
GUÐBERGSSTOFA. Grunnsýningar  Kvikunnar 
opnar gestum. 

Kl. 10:00 -17:00      
Kvikan, SJÁLFSMYNDIR Á DRAUMASTAÐNUM. 
Nemendur í 4. bekk Grunnskóla Grindavíkur 
sýna verk sín sem unnin voru í myndmennt 
og textílmennt.

Kl. 10:00 -17:00  
Kvikan, KÆRLEIKUR. Heilsuleikskólinn Krókur 
og Leikskólinn Laut sýna verk  nemenda sinna 
sem voru unnin í samstarfi við Önnu Sigríði 
 Sigurjónsdóttur  myndhöggvara.

Kl. 10:00-17:00  
Verslunarmiðstöðin Víkurbraut 62, BÆJAR-
BÓT. Áhugaverðar fréttir úr Bæjarbót, 
 bæjarblaði Grindvíkinga sem kom út á 
 árunum 1982-1996, rifjaðar upp. 

Kl. 13:00 -16:00 
Kvennó, SKIPSSTRÖND OG STRANDMINJAR. 
Sýning á munum sem tengjast skipsströndum 
í nágrenni  Grindavíkur auk þess sem sagt er frá 
strandminjum í myndum og máli.

Kl. 14:00 -16:00 
Framsóknarhúsið, #GRINDAVIKVETUR. 
Sýning á ljósmyndum grindvískra  ljósmyndara 
sem tóku þátt í ljósmyndaleik grindavik.is. 

Sunnudagur 10.mars 
Kl. 11:00-17:00  
SAFNAHELGI Á SUÐURNESJUM. Í tilefni 
Safnahelgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll 
söfn, þar á meðal Kvikuna. Allir velkomnir á  
opnunartíma.

Kl. 14:00 
Kvikan, NOTALEG SÖGUSTUND. 
Lesið verður upp úr óútkominni barnabók 
um Veröld vættanna. Bókin gerist í  nágrenni 
 Grindavíkur og er gefin út af Reykjanes 
 UNESCO Global Geopark. Tilvalin samveru-
stund fyrir alla fjölskylduna.

Kl. 16:00
Grindavíkurkirkja, SIGVALDI KALDALÓNS. 
Tónskáldið og doktorinn Sigvaldi Kaldalóns 
átti litríka ævi. Kómedíuleikhúsið rekur sögu 
hans og flytur hans helstu perlur.

Kl. 16:00
Grunnskólinn Ásabraut, BINGÓ. Nemenda- 
og Þrumuráð stendur fyrir bingó fyrir íbúa og 
gesti Menningarvikur. 

Kl. 20:00 
Safnaðarheimili Grindavíkurkirkju, KAFFI
HÚSA MESSA MATTHÍAS JOCHUMS SON Í 
TALI OG TÓNUM. Sr. Elínborg Gísladóttir og 
Erla Rut Káradóttir organisti hafa umsjón með 
 stundinni. 

Mánudagur 11.mars
Kl. 16:30 
Tónlistarskóli Grindavíkur, OPIÐ HÚS OG 
TÓNLEIKAR. Tónlistarskólinn opinn gestum 
og gangandi. Nemendur og kennarar spila og 
syngja létt og skemmtileg lög í sal Tónlistar-
skólans, Ásabraut 2

Kl. 19:30 
Bakki, ÉG MAN ÞIG. Minja- og sögufélag 
 Grindavíkur stendur fyrir á kvikmyndasýningu 
á tökustað myndarinnar. Athugið að sætapláss 
er takmarkað.

Kl. 19:30-22:00 
Bókasafn Grindavíkur, MACRAMÉ NÁMSKEIÐ. 
Ninna Stefánsdóttir, höfundur bókarinnar um 
Macramé kennir þessa einföldu og skemmti-
legu handavinnu sem allir geta lært og notað 
til að fegra heimili sín. Aðeins 10 sæti í boði. 
Skráning fer fram á bókasafninu. 

Föstudagur 8.mars 
Kl. 12:15 
Kvikan, SÝNINGAROPNUN - SJÁLFSMYNDIR 
Á DRAUMASTAÐNUM. Nemendur í 4. bekk 
Grunnskóla Grindavíkur sýna verk sín sem 
 unnin voru í myndmennt og textílmennt. 

Kl. 14:00-16:00 
Kvikan, SÝNINGAROPNUN - KÆRLEIKUR. 
Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn Laut 
sýna verk nemenda sinna sem voru unnin í 
samstarfi við Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur 
myndhöggvara. 

Kl. 16:30 
Leikskólinn Laut, LISTAVERKA SALA OG 
LISTA SÝNING LEIK SKÓLABARNA Á LAUT. 
Hin árlega listaverkasala barnanna á Laut. 
Ágóðinn  rennur í sjóð barnanna á vegum 
foreldra félagsins.

Kl. 19:00
Salthúsið, 60 ÁRA AFMÆLI HJÓNAKLÚBBS 
GRINDAVÍKUR. Hjónaklúbburinn fagnar 
stórum áfanga með söng, gríni og dansi fram 
á nótt. Öll hjón/pör og fyrrum klúbbfélagar 
velkomnir.

Kl. 18:00 
Íþróttahús, KÚTMAGAKVÖLD LIONSKLÚBBS  
GRINDAVÍKUR. Húsið opnar kl. 18:00 með 
sjávarútvegssýningu. Borðhald byrjar kl. 20:00. 

Kl. 23:30 
Salthúsið, KALEB JOSHUA. 
Trúbadorinn vinsæli spilar inn í nóttina. 
Aðgangur ókeypis. 

Þriðjudagur 12.mars
Kl. 19:30 
Bakki, SÍÐASTI BÆRINN Í DALNUM. Minja- 
og sögufélag Grindavíkur stendur fyrir sýningu  
á þessari sígildu kvikmynd frá árinu 1950. 
Athugið að sætapláss er takmarkað.

Kl. 20:30 
Grunnskólinn Ásabraut, ARI ELDJÁRN. 
 Ungmennaráð Grindavíkur stendur fyrir uppi-
standskvöldi fyrir ungt fólk. Miðaverð 1.500 kr. 

Miðvikudagur 13.mars 
Kl. 17: 30 -19:00
Kvennó, MÁLÞING UM STRANDMINJAR 
Í GRINDAVÍK. Eggert Sólberg Jónsson og 
 Gunnar Tómasson fjalla um strandminjar í og 
við Grindavík í fortíð og framtíð.  

Kl. 19:30
Bakki, ÉG MAN ÞIG. Minja- og sögufélag 
 Grindavíkur stendur fyrir kvikmyndasýningu á 
tökustað myndarinnar. Athugið að sætapláss 
er takmarkað.

Kl. 20:00-22:00
Þruman, OPIÐ HÚS. Bæjarbúum er boðið í 
heimsókn í félagsmiðstöðina Þrumuna. 

Fimmtudagur 14.mars
Kl. 09:00 -13:00
Tónlistarskóli Grindavíkur, MAXÍMÚS MÚSÍ-
KÚS TRÍTLAR Í TÓNLISTARSKÓLANN.  
Tónlistarmúsin Maxímús Músíkús heimsækir  
Tónlistarskóla Grindavíkur. 

Kl. 14:00
Víðihlíð, SÍÐASTI BÆRINN Í DALNUM. 
Minja- og sögufélag Grindavíkur stendur fyrir 
sýningu á þessari sígildu kvikmynd frá árinu 1950.

Laugardagur 9.mars 

Kl. 11:00-17:00  
SAFNAHELGI Á SUÐURNESJUM. Í tilefni 
Safnahelgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll 
söfn, þar á meðal Kvikuna. Allir velkomnir á 
opnunartíma og um að gera að heimsækja 
viðburði innanbæjar og hjá nágrönnum okkar 
á Suðurnesjum.

Kl. 14:00
Grunnskólinn Ásabraut, RAUÐHETTA. 
Leikhópurinn Lotta heimsækir Grindvíkinga 
og með í för eru Rauðhetta, úlfurinn og  fleiri 
ævintýrapersónur. Miðaverð er 2.000 kr. og 
miðar eru seldir í Kvikunni.

Kl. 17:00  
Grindavíkurkirkja, FORMLEG SETNING 
 MENNINGARVIKU 2019. Menningar verð-
laun Grindavíkurbæjar afhent, söngur og 
skemmtun og eftir setninguna er gestum 
boðið í safnaðarheimilið í veitingar 

Kl. 22:00 
Fish House, BJARTMAR GUÐLAUGSSON. 
Einn ástsælasti listamaður þjóðarinnnar 
heimsækir Grindvíkinga. Miðaverð 2.500 kr.  

Laugardagur 16.mars 
Kl. 13:00-16:00 
Bakki við Garðsveg, OPIÐ HÚS Í BAKKA. 
 Minja- og sögufélag Grindavíkur opnar 
eina elstu sjóverbúð á Suðurnesjum fyrir 
 almenningi. Unnið er að því að koma húsinu 
í upprunalegt horf. 

Kl. 13:00-15:00 
Grunnskólinn Ásabraut, LISTASMIÐJA 
BARNANNA. Skapandi vinnustofa fyrir börn, 
5 ára og eldri, þar sem unnið er að ýmis-
konar listsköpun með endurvinnanlegt efni. 
Athugið breytta staðsetningu frá fyrri árum. 
Umsjónarmenn Kristín Páls og Dóra Sigtryggs. 

Kl. 22:00 
Fish House, 30 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKAR. 
Tómas Guðmundsson ásamt Brimróðri og 
Ellert H Jóhannsson ásamt Hált í Sleipu slá 
upp grindvískri tónlistarveislu í tilefni af 30 ára 
afmæli staðarins. Aðgangur ókeypis. 

Sunnudagur 17.mars
Kl. 14:00 
Víðihlíð, HEIMSKRINGLA. Berta Dröfn Ómars-
dóttir flytur íslensk sönglög úr Heimskringlu 
eftir Þórarinn Eldjárn og Tryggja M. Baldvinsson.

Kl. 16:00
Grindavíkurkirkja, ALCINA OG HEIMS KRINGLA. 
Berta Dröfn Ómarsdóttir flytur óperuaríur 
úr Alcina eftir Händel og íslensk sönglög úr 
Heimskringlu eftir Þórarinn Eldjárn og Tryggva 
M. Baldvinsson.

Nýjustu upplýsingar 
má finna á: www.grindavik.is

Birt með fyrirvara um
breytingar á dagskrá

9. - 17.
mars
2019
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Kvikan, auðlinda og menningarhús 
Grindavíkur, hefur verið í rekstri síðan 
rétt eftir aldamótin, fyrst sem Saltfisk-
setur Íslands en síðan sem Kvikan eftir  
að tvær aðrar sýningar bættust við; 
jarðorkusýningin og Guðbergsstofa. 

Töluvert hefur verið reynt að auka nýt
ingu hússins og margar hugmyndir sprottið 
fram frá aðilum sem hafa sýnt áhuga á að 
vera með starfsemi í Kvikunni. Opnunar
tími Kvikunnar hefur aftur verið aukinn og 
nú er svo komið að húsið er opið alla daga 
frá 10:00 til 17:00. Ólöf Helga Pálsdóttir er 
starfsmaður í fullu starfi og segir húsið til
valið sem félagsheimili okkar Grindvíkinga. 

Ólöf Helga er fæddur og uppalinn Grind
víkingur. Hún lærði fatahönnun við FIDM 
í Los Angeles þar sem hún kynntist eigin
manni sínum, Nicholas Anthony Woods. 
Saman eiga þau drengina Pál Anthony og 
Björn Ali. Ólöf segist njóta þess í botn að 
vera mamma og eiginkona. Fyrir utan að 
vinna í Kvikunni er Ólöf Helga einnig körfu
boltaþjálfari meistaraflokks Hauka og mb.  
drengja 8 og 9 ára. Hún hefur unun af öllu 
sem viðkemur menningu og listum, jafnt 
sem íþróttum. 

„Kvikan er ótrúlega fallegt hús í fallegu 
umhverfi, með einstöku útsýni og góðan 
anda. Kvikan er hús okkar Grindvíkinga, 
þar sem saga og menning fara saman. Í 
Kvikunni leynast mikil tækifæri fyrir okkur  
bæjarbúa. Ég sé endalaus tækifæri í Kvik
unni , þetta er tilvalið hús sem félags
heimili okkar Grindvíkinga. Hér getur fólk 
komið og fengið sér kaffi, setið og lesið, 
nemendur geta lært, krakkar geta leikið 
sér. Við gætum haft spiladag eða kvöld 
reglulega fyrir allan aldur (enda hafa nýjar 
rannsóknir leitt í ljós að að spila sé nánast 
eins gott og að fara til sálfræðings). Hér er 
svo kraftmikið umhverfi fyrir listamenn 
að fá innblástur og vinna, til dæmis fyrir 
prjónakonur að koma saman og prjóna 
og jafnvel selja varning sinn ferðamönn
um sem koma hingað allan ársins hring. 
Kvikan gæti verið samastaður listamanna, 

barna og fjölskyldna. Hér er gott að halda 
viðburði og fyrirlestra, halda markaði og fá 
fólk úr samfélaginu til að hittast og njóta 
samvista svo eitthvað sé upptalið.“ Ólöf 
segir að það hafi komið henni á óvart eftir 
að hún byrjaði að vinna í Kvikunni hversu 
lítið rýmið hafi verið nýtt. „Hér eru svo 
endalaus tækifæri fyrir okkar samfélag að 
njóta saman, fræðast og hafa gaman.“ Karín Óla Eiríksdóttir er formaður 

ungmennaráðs Grindavíkur. Hún hef-
ur verið lengi í ráðinu, eða alls 5 ár. 
Lesendur Járngerðar fá að skyggnast 
inn í starfsemi ráðsins síðastliðið ár 
auk þess sem Karín Óla segir okkur 
hvað sé framundan. 

Hvað ber hæst í störfum ungmennaráðs 
á árinu 2018?

„Við stóðum fyrir málþingi um umferðar
öryggi dagana 8.9. nóvember þar sem við 
fengum ungmennaráð af öllu landinu til 
að koma og tala um umferðaröryggi með 
okkur. 

Við fengum einnig ráðamenn til að koma 
og sitja þingið með okkur. Þingið tókst 
ótrúlega vel og við erum mjög ánægð með 
útkomuna.

Í framhaldinu fórum við á fund með um
hverfis- og samgöngunefnd og tilkynntum 
þeim niðurstöður málþingsins.“

Hvaða verkefni eru framundan hjá ykkur?
„10.12. apríl munu tveir úr ráðinu fara 

á ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði sem 

haldin er á hverju ári. Yfirskrift ráðstefn
unnar í ár er BETRI ÉG! Hvernig get ég  
verið besta útgáfan af sjálfum mér?“

Hvað ætlar þú sem formaður að leggja 
áherslu á á nýju ári?

„Mitt markmið er að halda áfram að 
hafa ungmennaráðið sýnilegt og koma 
skemmtilegum og góðum hugmyndum í 

framkvæmd. Á dögunum var ég einnig valin 
til þess að hjálpa ungmennaráði UMFÍ að 
undirbúa ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði.“

Hvað er skemmtilegast við setu í ung-
mennaráði?

„Ég hef verið í ungmennaráði Grinda
víkurbæjar í 5 ár og á þeim tíma hef lært 
ótrúlega mikið. Ég hef farið á nokkra við
burði þar sem ég hef fengið að kynnast 
ótrúlega mörgum flottum einstaklingum 
sem hafa jafn mikinn áhuga og ég á því 
að koma skoðunum sínum á framfæri og 
bæta samfélagið.“

Ungmennaráð Grindavíkur: 

MARKMIÐIÐ AÐ KOMA SKEMMTILEGUM 
OG GÓÐUM HUGMYNDUM Í FRAMKVÆMD

Viðtal: Ólöf Helga Pálsdóttir

ENDALAUS TÆKIFÆRI FYRIR OKKAR 
SAMFÉLAG AÐ NJÓTA SAMAN,  
FRÆÐAST OG HAFA GAMAN

Ólöf Helga Pálsdóttir.

Karín Óla Eiríksdóttir, formaður Ungmennaráðs Grindavíkur.

Karín Óla ásamt samgönguráðherra, Sigurði 
Inga Jóhannssyni.

Hópurinn sem undirbjó þingið ásamt samgönguráðherra og bæjarstjóra.
Ólöf Helga hvetur íbúa að vera vakandi fyrir viðburðum sem auglýstir verða bæði á síðu 
bæjarins sem og Facebook síðunni. Framundan er margt spennandi. 

Kvikan á Facebook:  
www.facebook.com/kvikangrindavik
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GAMLA MYNDIN
Að þessu sinni er gamla myndin af tveimur mönnum sem standa yfir löngum röðum af trétunnum, annar með eins 
konar hamar en hinn með fötu. Séð til húsa í fjarska. Myndin var á sýningunni Á mótum tveggja tíma með svohljóðandi 
myndatexta: Gengið frá síldartunnum í Grindavík. Jón Jónsson í Sjólyst og Guðmann Jónsson á Hamri að störfum á 
plani sem var nálægt Hraðfrystihúsi Grindavíkur. 1950.

Framkvæmdir standa nú yfir við byggingu 
nýs íþróttahúss. Allt gengur samkvæmt 
áætlun en þann 2. maí næstkomandi á 
framkvæmdum að vera lokið. Þeir Her-
mann Guðmundsson, forstöðumaður 
Íþróttamiðstöðvar og Sigurður Ólafsson, 
sviðsstjóri skipulagssviðs fóru yfir stöð-
una á framkvæmdunum. 

„Það sem er eftir á þessum tímapunkti er 
allur frágangur inni í stóra salnum. Verið er 
að klára að loka húsinu, þ.e. stóra salnum 
með svokölluðum polycarbonateplötum 
sem eru hugsaðar til þess að hleypa inn ljósi 
en ekki valda glýju í augum. Þetta er efni sem 
Batteríið, sem teiknaði húsið, hefur notað. 
Það er verið að vinna á fullu í aðstöðunni 
uppi á annarri hæðinni, verið er að setja upp 
loftræstistokka í tæknirýminu og ljós og ann
að er langt komið,“ segir Sigurður. Það hafi þó 
komið í ljós snemma í ferlinu að gjá væri und
ir hluta byggingarinnar. „Það breytti hönnun 
og ákveðnum forsendum, þannig í staðinn 
fyrir einingahús eins og gamla húsið okkar er 
þá var farið í staðsteypt hús. Þá er það steypt 
upp með mótum, járnbindingum og þess 
háttar. Þetta er gert út af jarðskjálftaáhrifum. 
Sprungan liggur alveg í gegnum bæinn og 
hingað uppeftir og þarna þurfti að fylla upp 
í sprunguna og gjána. Allt burðarvirkið er því 
hengt á það sem er utan gjárinnar. Þetta er 
alveg eðlilegt og búið er að byggja víða um 
svæðið þrátt fyrir þessa sprungu.“ 

Inni í því verki sem nú er unnið þá er húsið 
uppsteypt og frágengið að utan, búnings

klefar eru ekki klárir og það vantar allan 
búnað inn í húsið. Fjórir búningsklefar eru 
í nýrri byggingu, tveir með sturtum og tveir 
skiptiklefar, þ.e. án sturtu en notaðir til þess 
að skipta um fatnað. 

Útboðið er uppbyggt þannig að afhenda á 
húsið hrátt, með klæðningum að utan, par
keti á gólfi en engum búnaði. Það er ekkert 
tjald, engar körfur, það er ekki stigatafla og 
ekki hljóðkerfi. 

„Við erum að vinna kostnað við það, fyrir 
bæjarráð, kynna mögulegan kostnað með 
öllum búnaði, en þá er líka spurning að ef við 
ætlum að fara að nota þetta hús fyrir næsta 
skólaár, þá verðum við að spýta í lófana. Ef 
við ætlum að nota þennan nýja sal fyrir leiki 
þá vantar áhorfendapallana. Það er gert ráð 
fyrir pöllum síðar fyrir 790800 manns.“ 

Millibyggingin hefur að geyma búnings
klefa á neðri hæðinni og stóran sal á efri 
hæðinni.  En þar er áætlað að vera með júdó 
og takewondo, en Hermann segist sjá mikla 
möguleika þar. „Ég sé mikla möguleika. Það 
er gert ráð fyrir að júdódýnur nái yfir hálfan 
salinn en svo er mjög auðvelt að færa þær 
til,“ útskýrir hann. 

Millibygging tilbúin í vor fyrir æfingar en 
stóri salurinn líklega ekki fyrr en í haust 

Aðspurður um hvenær hægt verði að 
byrja að æfa í húsinu segir Hermann að milli
byggingin fari fyrr í notkun. „Millibygginguna 
ættum við að byrja að geta notað í maí, þ.e. 
fyrir júdó og takewondo, en ég held að ekki 
verði hægt að byrja æfingar í stóra salnum 
fyrr en í haust.“
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Framkvæmdir við nýtt íþróttahús í Grindavík: 

MIKLIR MÖGULEIKAR  
Í MILLIBYGGINGUNNI

Nýtt íþróttahús, verklok áætluð 2. maí 2019.

Hermann Guðmundsson og Sigurður Ólafsson 
innan í nýju byggingunni.

Unnið að því að klæða húsið.
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an hlut þar sem þetta var fyrsta vertíðin mín. 
Á næstu vertíð fékk ég 350 krónur.“ 

Strandaði á síldarveiðum
„Árið 1938 fór ég á síld á Ægi frá Sandgerði 

og fékk 850 krónur fyrir sumarið, þá var róið 
út á árum. Við köstuðum þar á torfu við 
Skjálfanda. Við náðum að fylla Ægi og héld
um í land á Siglufirði. Um nóttina, meðan við 
erum á siglingu, gerist það að það heyrist 
skruðningur, svo heyrði ég voða læti í vél
inni og svo kom dauðaþögn. Það var svarta 
þoka, sást ekki út úr augunum, sjórinn var 
spegilsléttur. Við höfðum fengið í skrúfuna 
og báturinn strandað. Um nóttina erum við 
allir komnir upp á dekk. Klukkan hálf sex um 
morguninn var komin fjara og þá gátum við 
náð úr skrúfunni og svo biðum við bara eftir 
því að það félli að aftur. Svo líður og bíður og 
ekkert gerist en báturinn stóð milli tveggja 
kletta. Klukkan 14:00 daginn eftir losnar bát
urinn og í því kemur Muninn, bátur frá sömu 
útgerð og Ægir, sem er þá þegar búinn að 
landa síldinni sem hann var með og skipstjór
inn kallaði: „Hvernig fórstu að því að stranda 
í svona góðu veðri?“ Okkur gekk í kjölfarið 
vel að veiða, eltum bara múkkann og fylltum 
báða bátana. 

Dreymdi fyrir sjávarháska við 
Færeyjabanka

Jón segir að lífið hafi alltaf gengið vel hjá 
honum, „alla tíð, það hefur alltaf verið bjart 
í kringum mig. Ég er berdreyminn, á sjó og 
landi, og mig dreymir oft fyrir vandræðum.  
Ég hef verið heppinn, sloppið úr háska vegna 
aðvarana sem ég fékk í draumi.“ 

Jón heldur áfram að rifja upp atvik þar 
sem hann dreymdi fyrir sjávarháska. „Árið 
1959 gerðist ég útgerðarmaður og keypti 
bát. Við fengum leyfi til að byggja bát í Þýska
landi. Við fórum að sækja bátinn, fórum tveir 
úr Grindavík, ég og Guðmundur Helgason, 
en nokkrir voru komnir út. Báturinn átti að 
leggja af stað heim þremur dögum fyrir 
jól. Þegar við erum að sigla Eystrasaltið þá 
dreymir mig að tvær konur ætli að drepa 
mig. Ég var hálf vankaður þegar ég vakna 
enda leiðinlegur draumur, svo ég segi við 
skipsfélaga mína að mig hafi dreymt ljótan 
draum í nótt og ég túlkaði drauminn á þann 
veg að litlu myndi muna að við færumst með 
skipinu. Þegar við erum komnir á Færeyja
bankann, þá er hífandi rok og suðaustan 12 
vindstig. Ég var skráður annar vélstjóri, en 
ég var uppi um 10 um morguninn. Þá sé ég 
þennan voða sjó koma á eftir bátnum, alveg 
himinháar öldur. Ég stoppa strax vélina til að 
taka ferðina af bátnum. Þá kemur siglinga
maðurinn, Jón Pétursson, og segir: „Hvern 
djöfulinn, af hverju erum við að hægja á?“ 

Og ég segi við hann: „Hvað, sérðu ekki hvað 
er að ske?“

„Þessi 75 tommu trébátur, sem við vor
um á, hann stakkst bara á nefið. Ef ég hefði 
ekki slegið af þá hefði honum bara hvolft. Og 
þetta hefur fylgt mér alla tíð, bæði á sjó og 
landi, ég fæ þessar aðvaranir. Mig dreymdi 
oft fyrir afla og eins þegar ekkert fékkst. Ef 
það var von á afla þá var báturinn á kafi í 
draumnum, en ef ekkert fékkst þá var hann 
bundinn við bryggju í draumnum. Svona hef
ur þetta verið allt mitt líf, alltaf eitthvað verið 
til að bjarga mér. Mig dreymdi þó ekki fyrir 
strandinu á Ægi og það er vegna þess að þá 
var rennisléttur sjórinn og gott veður.“ 

„Þú verður ekki gamall maður“
„Einu sinni dreymdi mig að ég var úti í 

Hælsvík, ég var á trillu sem var nánast sokkin, 
sást ekkert í hana nema lestarborðið. Þetta 
var á sunnudegi og við förum út að Hælsvík 
og þar er ekkert að hafa. Síðan klukkan ellefu 
um kvöldið vænkaðist staðan og við fengum 
fullt af fiski. Drógum fullan bát eða um tvö 
tonn.“ Jón segir að þegar þeir hafi komið í land 
á mánudagsmorgni, hafi Þórarinn Pétursson, 
sem sá um reksturinn í Þórkötlustaðavinnsl
unni, komið til hans og sagt að nú ætti að 
skipa út 6000 kössum af fiski. „Hann sagði 
við mig að ég yrði nú ekki upp á marga fisk
ana ef ég ætlaði að vinna svona, „þá verður 
þú nú ekki gamall maður,“ en ég svaraði því til 
að það besta sem maður gerði væri að vera 
vinnandi. Svo fór að hann dó því miður úr 
krabbameini um sextugt og hér er ég, lifandi 
enn þá!

Berserksgangur í Kvennó 
Gamli tíminn er rifjaður upp og skemmtan

ir sem oft voru haldnar í Kvennó berast í tal, 
hvernig nýi tíminn mætir þeim gamla þegar 

kemur að slíku. Jón rifjar þá upp skemmtun 
í Kvennó sem haldin var á laugardegi fyrir 
páska, fyrir töluvert mörgum árum. Félags
heimilið Festi var a.m.k. ekki risið. „Yfirleitt var 
dansað á neðri hæðinni í Kvennó, setið var á 
bekkjum og konum boðið upp í dans. Þó var 
hópur sem hélt sig á efri hæðinni, oftast karl
menn sem sátu og drukku.“ Jóni var minnis
stætt atvik þegar Kalli í Karlsskála var búinn 
að fá sér aðeins of mikið, losaði borðfætur 
undan borði og gekk svo berserksgang og 
lamdi alla þá sem fyrir voru. Jón sagði að svo 
mikil hafi lætin verið að hann hafi hlaupið eins 
og byssubrandur niður, út og heim. Hann hafi 
eftir þetta ekki verið mjög spenntur fyrir að 

sækja skemmtanir sem þessar. Menn hefðu 
orðið svo lemstraðir í átökunum að þeir gátu 
ekki róið eftir páskastoppið, „en það hefur 
aldrei verið stuggað við mér og ég ekki við 
neinum,“ bætir Jón við.

Mikilvægt að vera heilbrigður á 
líkama og sál

Talið berst að langlífi en nokkur systkina 
Jóns hafa lifað nokkuð lengi. „Það besta við 
að vera langlífur er að hafa nóg að gera og 
nóg að starfa. Og vera heilbrigður á líkama og 
sál. Það að trúa á almættið skiptir miklu máli. 
Það styrkir mann svo að vita af því að það er 
einhver sem lætur mann vita af vandræðum. 
Þetta hefur fylgt mér alla daga. Ég reri nú 
einn um nokkurt skeið en aldrei hef ég óttast 
neitt eða verið hræddur um að nokkuð komi 
fyrir mig. Þetta er alveg æðislegt að fá að lifa 
svona lengi og fá að vera svona heilbrigður. 
Ég væri til í að lifa allt það líf, sem ég hef nú 
þegar lifað, aftur. Það hefur ekkert komið fyrir 
mig og ég hef verið látinn vita ef hættur eru 
framundan. Draumarnir hafa alltaf fylgt mér,“ 
segir Jón að lokum. 

Jón á Skála, eða Jón Valgeir Guðmundsson, 
tekur á móti blaðamanni í notalegri íbúð í 
nýrri viðbyggingu við Víðihlíð rétt eftir ára-
mótin. Jólaljósin eru enn tendruð og falleg-
ur rauður jóladúkur þekur eldhúsborðið 
þar sem við fáum okkur sæti. Við byrjum 
á því að ræða flutninginn í Víðihlíð sem Jón 
er alsæll með, svo ánægður að hann hef-
ur þegar nefnt kotið Sælustaði. Hann lýsir 
dvölinni í Víðihlíð sem „himnaríki á jörðu“. 

Jón Valgeir fæddist á Ísólfsskála í Grindavík, 
4. júní 1921 og er því að verða 98 ára gamall. 
Jón er gitur Erlu Stefánsdóttur en Jón átti þrjú 
börn fyrir, þau Guðmund, Agnesi og Eyrúnu.

 Sama dag bar kind lambi sem lifði í 14 ár. 
Jóni var gefið þetta lamb og sagði hann 
lambið hafa verið mikla happaskepnu. Það 
var grátt að lit og mjög eftirsótt var að fá 
gráa ull. Hann seldi móðursystur sinni 
reyfið og fékk tvær krónur fyrir það. Rétt 
eftir að Jón var fermdur drapst þó þessi 
happaskepna. Afi hans og amma létust 
með aðeins dags millibili, þann 19. og 20. 
apríl 1921. Hann hét Jón og hún Valgerður 

og því fékk hann nafnið Jón Valgeir. Jón átti 
11 systkini, 5 hálf og 6 alsystkin. 

Á langri ævi hefur Jón komið víða við, unnið 
vegavinnu, verið lengi á sjó og svo vann 

hann við að keyra vörubíl fyrir útgerðina í 
Þórkötlustaðahverfinu. 

Byrjaði 12 ára í vegavinnu milli 
Ísólfsskála og Krísuvíkur

Þegar Jón rifjar upp það sem á daga hans 
hefur drifið segir hann æsku sína hafa verið 
yndislega, „hún var mjög góð, ég fór snemma 
að vinna. Ég komst í vegavinnu hjá Einari Ben 
en hann var að gera veg frá Ísólfsskála upp 
að Krísuvík. Hann átti bæði Krísuvíkina og 
Herdísarvíkina. Ég fékk vinnu í gegnum föður
bróður minn sem kom að verkinu. Ég var þar 
um vorið 1933, þá var ég 12 ára. Ég var síðan 
sendur upp í skála til að elda fyrir mennina 
sem voru að vinna að veginum. Þetta gekk 
mjög vel, ég gat matreitt allt; kartöflur, rófur, 
kjöt eða fisk, matargerðin var einföld. Ég fékk 
100 krónur fyrir sumarið,“ segir Jón. 

„Fjórtán ára fór ég á vertíð hérna í Grinda
vík. Ég var á trillu og fékk 150 krónur fyrir þá 
vertíð sem var frá febrúar fram í maí. Af því 
þurfti ég að borga stakk fyrir 10 krónur og 
stígvél fyrir 12 krónur. Ég fékk ekki nema hálf

Viðtal: Jón á Skála, elsti núlifandi Grindvíkingurinn

ÉG VÆRI TIL Í AÐ LIFA AFTUR ALLT 
ÞAÐ LÍF SEM ÉG HEF NÚ ÞEGAR LIFAÐ

Mynd af Jóni, 18 ára gömlum.

Þetta fallega málverk hangir uppi í stofu hjá þeim Jóni og Erlu. Horft yfir Norðurá í Norðurárdal 
með fjallið Baulu í baksýn.

Jón Valgeir á heimili sínu í Víðihlíð, Sælustöðum. 
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Þráinn Kolbeinsson er fæddur árið 1988 og uppalinn á Seltjarnarnesi. Hann er giftur Grind
víkingnum Berglindi Önnu Magnúsdóttur og búa þau ásamt 6 mánaða syni sínum, Þresti, 
í Staðarhrauninu. Hann hafði einu sinni komið til Grindavíkur áður en þau kynntust en þá 
ætlaði hann í heita náttúrulaug sem heitir Brimketill, sem er alls ekki heit náttúrulaug. Hann 
vissi samt ekki að hann hefði keyrt í gegnum Grindavík fyrr en mörgum árum seinna. Þráinn 
þjálfar og æfir tæknilegt uppgjafarknús í Mjölni og hefur gert það síðastliðin 10 ár. Seinustu 
tvö ár hefur hann einnig unnið sem sálfræðingur, annars vegar á fíknigeðdeild Landspítalans 
og hins vegar með börnum og unglingum á Litlu KMS. 

Þráinn hefur alltaf haft áhuga á ljósmyndun en færði aðeins meiri alvöru í leikinn fyri nokkrum árum 
þegar hann keypti sér myndavél og alls ekki ólöglega útgáfu af Lightroom myndvinnsluforritinu. 

Uppáhaldsdagur Þráins á árinu er bolludagur og hann þolir ekki sveppi. 

      Hægt er að fylgjast með Þráni á Instagram undir notendanafninu Thrainn Kolbeinsson.
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Í janúar voru birtar niðurstöður þjón-
ustukönnunar Gallup. Frá árinu 2014 
hefur könnunin farið fram meðal íbúa, 
einu sinni á ári, að þessu sinni 7. nóvem-
ber 2018  2. janúar 2019. Um er að ræða 
könnun sem framkvæmd er meðal 19 
stærstu sveitarfélaga landsins, en Grinda-
víkurbær er þeirra á meðal. 

Markmiðið er að kanna ánægju íbúanna 
með þjónustu sinna sveitarfélaga og eru 
niðurstöðurnar mikilvæg gögn, bæði fyrir 
starfsmenn sveitarfélagsins sem og bæjar
yfirvöld til að halda áfram að gera vel og bæta 
úr þar sem þarf. 

Grindavíkurbær stendur sig mjög vel 
í samanburði við önnur sveitarfélög

Grindavíkurbær hefur að jafnaði alltaf kom
ið vel út í samanburði við önnur sveitarfélög 
og skorað yfirleitt hærra en meðaltalið í flest
um þáttum. Gallup spurðist fyrir um álit íbú
anna á 12 mismunandi þjónustuþáttum en 
líkt og fyrri ár þá er viðhorf Grindvíkinga yfir 
meðal tali sveitarfélaga í flestum tilfellum en á 
nokkrum stöðum á pari. Þjónustan er aldrei 
lakari en landsmeðaltal. 86% þeirra sem tóku 
þátt eru ánægðari með Grindavík sem stað til 
að búa á. 11% höfðu ekki skoðun og aðeins 
3% voru óánægð með sveitarfélagið sitt.

Það er mikilvægt að íbúar taki þátt í þessari 
könnun á haustin þegar Gallup framkvæmir 
könnunina. Því fleiri sem taka þátt því betra 
og niðurstöður verða mun marktækari. 
Á meðfylgjandi mynd hér fyrir neðan má 
sjá samanburð milli áranna 2017 og 2018. 
Ánægjan hefur aukist á milli ára í nokkrum 

þáttum; fólk er ánægðara með aðstöðu til 
íþróttaiðkunar, fólk er ánægðara með þjón
ustuna í heild, bæði út frá reynslu og áliti, fólk 
er ánægðara með þjónustu leikskóla sveitar
félagsins, með þjónustu grunnskólans, þjón
ustu við eldri borgara og barnafjölskyldur. 
Í samanburði við í fyrra er fólk hins vegar 
ósáttara með gæði umhverfisins við heimili 
þátttakenda, þjónustu varðandi menningar
mál, hvernig starfsfólk bæjarins leysir úr  
erindum þeirra sem þangað leita og að  
lokum þjónustu við fatlað fólk. 

Þjónustukönnun Gallup er ágætt hjálpar
tæki við að kanna viðhorf íbúanna til tiltek
inna þjónustuþátta sveitarfélagsins. Niður
staðan kemur að gagni við stefnumótun og 
forgangsröðun þeirra fjölmörgu lögbundnu 
og ólögbundnu verkefna sem sveitarfélagið 
Grindavík sinnir. 

Það er ljóst að Grindavíkurbær stendur 
sig vel í langflestum þáttum en lengi má gott 
bæta. Við hvetjum alla þá, sem lenda í úrtaki 
í haust, að taka jákvætt í beiðni Gallup og 
eftir fremsta megni taka þátt í að meta þjón
ustuna svo byggja megi niðurstöðurnar á 
sem áreiðan legustum gögnum. 

Þjónustukönnun Gallup 2018

MIKIL ÁNÆGJA MEÐ ÞJÓNUSTU 
GRINDAVÍKURBÆJAR

Meðaltöl sveitarfélags í samanburði við sveitarfélög í heild

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með  
sveitarfélagið sem stað til að búa á?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með aðstöðu til  
íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
leikskóla sveitarfélagsins?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
sveitarfélagsins á heildina litið, bæði út frá reynslu þinni og áliti?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með gæði  
umhverfisins í nágrenni við heimilli þitt?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
grunnskóla sveitarfélagsins?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu í  
tengslum við sorphirðu í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
við barnafjölskykdur í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með hvernig  
sveitarfélagið sinnir menningarmálum?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
við eldri borgara í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
við fatlað fólk í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með skipulagsmál  
almennt í sveitarfélaginu?

Sveitarfélög heild Grindavík Meðaltal (15)
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Mat á sveitarfélagi og breyting frá síðustu mælingu

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú  
með sveitarfélagið sem stað til að búa á?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með aðstöðu  
til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með gæði  
umhverfisins í nágrenni við heimilli þitt?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
sveitarfélagsins á heildina litið, bæði út frá reynslu þinni og áliti?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með hvernig  
sveitarfélagið sinnir menningarmálum?

Hversu vel eða illa finnst þér starfsfólk bæjarins/sveitarfélagsins 
hafa leyst úr erindi eða erindum þínum?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með  
þjónustu leikskóla sveitarfélagsins?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með  
þjónustu grunnskóla sveitarfélagsins?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
í tengslum við sorphirðu í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með  
þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
við barnafjölskykdur í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu  
við fatlað fólk í sveitarfélaginu?

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með skipulagsmál  
almennt í sveitarfélaginu?

2018 2017 Meðaltal (15)

4,3
4,3

4,3

3,8

3,9

3,7

3,8

4,0

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7
3,7

3,6
3,5

3,7
3,5

3,3
3,4

3,3
3,3

4,2

4,1

3,8

Forsíðuljósmyndarinn Þráinn Kolbeinsson

„HÉLT AÐ BRIMKETILL VÆRI HEIT NÁTTÚRULAUG“

Þráinn með konu sinni Berglindi Önnu 
og syninum Þresti.

Reynisfjara á Suðurlandi. Hjálparfoss í Þjórsárlag. Brimketill á Reykjanesi.

Sólheimasandur á Suðurlandi.



JÁRNGERÐUR 2019 21JÁRNGERÐUR 201920

Kvennakór Grindavíkur er skipaður 25 
konum á svipuðum aldri sem áður sungu 
saman í unglingakór Esterar Helgu. Berta 
Dröfn rifjaði upp þann tíma og sagði 
hann hafa verið mjög skemmtilegan 
og þær náð vel saman. Þær hafi farið til 
Búdapest og Celine Dionsyrpa sem þær 
sungu hafi verið sérlega eftirminnileg og 
skemmtileg. Leiðir skildu þó hjá hópnum 
en þær töluðu oft um hve gaman gæti 
verið að endurvekja starfið. Berta var oft 
beðin um að stjórna kórnum en vegna 
anna hafði hún ekki tök á því. Nú eru þær 
margar sameinaðar aftur í þessum ný
stofnaða kvennakór. „Kannski er ég bara 
búin að vera pínu feimin að stjórna hópi 
af fólki, en þetta á samt vel við mig. Ég er 
að finna mig vel í þessu starfi. Ástæðan er 
sú að söngur gefur svo mikið! Það er ótrú
leg orka og gleði sem fylgir því að syngja 
reglulega, að ég tali nú ekki um í kór! 
Skemmtilegasta sem hægt er að gera! 
Það syngur enginn óhamingjusamur 
einstaklingur.“

Berta segir að núna sé kórinn aðallega 
að syngja íslensk lög. „Fyrst um sinn er ég 
að vinna með hljóminn, finna þann hljóm
heim sem hentar okkur best og lætur 
kórinn blómstra. Þegar við erum búnar 

að leggja grunninn þá ætlum við að hella 
okkur í alls konar lög og stíla, jafnt erlend 
og íslensk sem bæði eru krefjandi og  
eflandi,“ segir orkumikli kórstjórinn Berta 
Dröfn að lokum. 

Berta Dröfn Ómarsdóttir, stjórnandi Kvennakórs Grindavíkur:

ÓTRÚLEG ORKA OG GLEÐI SEM 
FYLGIR ÞVÍ AÐ SYNGJA REGLULEGA

Kvennakór Grindavíkur ásamt stjórnanda, Bertu Dröfn Ómarsdóttur.

Umsóknir í orlofshús
Verkalýðsfélags Grindavíkur 2019

JÓL TENERIFE 2019
Umsóknarfrestur 1. mars til 27. mars
Íbúð félagssins sem tilheyrir hótelkjarnanum 

Compostella Beach golf II.

SUMAR 2019
Umsóknarfrestur 27. mars – 15. apríl

Hús í boði: Apavatn, Hallkelshólar,  
Skorradalur og Lundargata 11.

Sótt eru um á sjóðsfélagavefnum sem er að finna 
inná heimasíðunni okkar VLFGRV.IS undir orlofshús

	

SUMARSTÖRF HJÁ  
GRINDAVÍKURBÆ 2019

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða sumarstarfsmenn í fjöl breytt 
störf sumarið 2019. Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð 
má finna á www.grindavik.is/atvinna. Umsóknum skal skilað á skrif-

stofu Grindavíkurbæjar eða á netfangið grindavik@grindavik.is. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 10. MARS.

SUMARAFLEYSING Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI
Grindavíkurbær auglýsir eftir kvenmanni í 100% starf við gæslu,  
afgreiðslu og þrif, frá 20. maí til 31. ágúst.

Leitað er að einstaklingum 18 ára og eldri sem hafa:
- þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru til  

 sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt reglugerð  
 um öryggi á sundstöðum

- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt og haft frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hermann Guðmundsson forstöðu-
maður íþróttamannvirkja í síma 660-7304, netfang: hermann@grindavik.is 

FLOKKSSTJÓRAR VIÐ VINNUSKÓLA GRINDAVÍKUR
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir eftir flokksstjórum til að starfa við  
skólann sumarið 2019. Starfstímabil er frá 15. maí til 20. ágúst. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri og hafi;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt og tekið frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum,
- mikla ábyrgðartilfinningu og síðast en ekki en síst ánægju að því  

 að vinna með og leiðbeina unglingum.

Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og stuðla að 
reglusemi, ástundun og góðri umgengni starfsmanna. Flokkstjórar 
vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig staðið skuli að verki  
og leiðbeina um notkun á áhöldum og tækjum.

Fleiri sumarstörf eru í boði hjá Grindavíkurbæ,  
þau má finna á www.grindavik.is/atvinna 

Fish House - BJARTMAR GUÐLAUGSSON
Einn ástsælasti listamaður þjóðarinnnar heimsækir 

Grindvíkinga 9. mars kl. 22.00   –   Miðaverð  2.500 kr.
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Hjónaklúbbur Grindavíkur er 60 ára 
á þessu ári. Í tilefni þess verður haldið 
upp á afmælið föstudagskvöldið 8. mars 
á Salthúsinu. Björk Sverrisdóttir er for-
maður klúbbsins. Hún segir starfsemi 
klúbbsins hafa verið með hefðbundnu 
sniði í gegnum árin. 

„Við höfum verið með fasta viðburði 
á dagatalinu hjá okkur eins og árshátíð, 
óvissuferð, útileguferð, hótel og menn
ingarferð og svo má ekki gleyma okkar vin
sæla jóla/áramótaballi. Við erum svo komin 
með inn á dagatalið hjá okkur að fara til 
útlanda annað hvert ár í menningarferð. „

Hafa orðið miklar breytingar?
„Já, það hefur fækkað í klúbbnum í gegn

um árin, ætli það sé ekki út af breyttum 
skemmtanavenjum okkar. Hér áður fyrr var 
eingöngu innanbæjarfólk í klúbbnum en við 

erum núna með utanbæjarfólk í klúbbnum 
sem finnst þetta alveg rosalega skemmti
legt og er mjög duglegt að koma til Grinda
víkur á viðburði.“ 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur komandi ár?
„Við stefnum á að halda upp á 65 ára  

afmælið 2024 svo að við erum bjartsýn 
með áframhaldandi gleði. „

Hvað hefur að þínu mati staðið upp úr í 
starfseminni í gegnum árin?

„Fyrst og fremst félagsskapurinn og 
maður drífur sig af stað og hittir skemmti
legt fólk sem er með þau sömu markmið 
að hafa gaman og hafa félagsskap af hvert 
öðru. Í gegnum árin hafa skapast fullt af 
skemmtilegum minningum með alveg fullt 
af fólki og þegar maður er í svona félags
skap þá kynnist maður líka öðru fólki sem 
maður hefði kannski ekki annars gert.“ 

Hin sívinsæla 
Listasmiðja 
barnanna 

Hin vinsæla Listasmiðja barnanna verður í Grunnskólanum við 
Ásabraut laugardaginn 16. mars milli kl. 13 og 15. Listasmiðjan var 
haldinn í fyrsta sinn í Menningarvikunni 2014 og hefur tekist frábær
lega öll þau ár sem hún hefur farið fram. Margar hendur vinna létt 
verk og er það ósk aðstandenda að þeir foreldrar sem hafi tök á mæti 
með börnunum og aðstoði ef kostur er. Miðað er við að börn sem 
taki þátt séu 5 ára og eldri. 

Sýning á verkum leikskólabarna í Kvikunni
Í Menningarvikunni 2019 opnar sýningin Kærleikur í Kvikunni – Auð
linda og menningarhúsi Grindavíkur. Á sýningunni verða sýnd verk 
unnin í samstarfi Önnu Sigríðar Sigurjónsdóttur, myndhöggvara og 
leikskólabarna í Grindavík, á leikskólunum Króki og Laut. Undirbún
ingur hefur staðið yfir síðustu vikur og hafa börnin lagt mikið á sig í 
listsköpun sinni. Kvikan er opin alla daga 1017. 

Rauðhetta heim-
sækir Grindavík

Sagan um Rauðhettu og úlfinn gerist inni í Ævintýraskóginum en eins 
og Lottu er von og vísa blandast fleiri þekkt ævintýri inn í verkið. Við 
kynnumst þremur grísum og ævintyrum þeirra þegar úlfurinn ætlar 
sér að hafa þá í matinn. Svo kynnumst við líka Hans og systur hans 
Hans... Grétu og pabba þeirra sem er Veiðimaður, Norninni og Ömmu 
gömlu. Fleira skal ekki gefið upp að sinni enda sjón sögu ríkari. 

Leikhópurinn Lotta heimsækir Grindvíkinga laugardaginn 9. mars. 
Sýningin hefst kl. 14 í Grunnskólanum við Ásabraut. Miðaverð er 
2.000 kr. og eru miðar seldir í Kvikunni. 

Kómedíuleikhúsið sýnir leikrit um Sigvalda 
Kaldalóns
Kómedíuleikhúsið, atvinnuleikhús Vestfjarða, hefur sérhæft sig í því 
að vinna úr íslenskum sagnaarfi. Leikhópurinn heimsækir Grindvík
inga 10. mars og sýnir verk um ár Sigvalda Kaldalóns í Djúpinu fyrir 
vestan en þar dvaldi hann í ein ellefu ár sem læknir. 

Sigvaldi Kaldalóns er með dáðustu listamönnum þjóðarinnar. Lög 
hans eru sungin mun oftar en fólk líklega áttar sig á enda var hann 
mjög ötull og hittinn á réttu tónana í verkum sínum. Í þessu leikverki 
um ár Sigvalda í Kaldalóni verða flutt mörg þeirra laga sem hann 
samdi á sínum Kaldalónsárum. 

Macramé  
námskeið

Macramé er einföld, falleg og skemmtileg handavinna sem allir geta 
lært og notað til að fegra heimili sín. Það eina sem þarf er áhugi, iðnar 
hendur, kaðlar og skæri. Ninna Stefánsdóttir höfundur nýútkominn
ar bókar um Macramé kennir undirstöðuhnúta og sýnir skref fyrir 
skref hvernig hægt er að hnýta glæsileg vegghengi mánudagskvöldið 
11. mars. Aðeins komast 10 að á námskeiðinu og því gildir reglan að 
fyrstur kemur fyrstur fær. Skráning fer fram í afgreiðslu Bókasafns 
Grindvíkur. 

Maxímús Músíkús trítlar í Tónlistarskóla 
Grindavíkur
Maxímús Músíkús er fyrir löngu orðinn heimilisvinur barna á Íslandi. 
Þessi tónelska mús hefur á undanförnum árum ferðast um heims
byggðina og opnað börnum heim tónlistarinnar, hljóðfæranna og 
hljóðfæraleikaranna. Maxímús heimsækir Grindavík föstudaginn 15. 
mars nk. Þá býður Tónlistarskóli Grindavíkur 58 ára börnum í heim
sókn til þess að hitta þessa víðförlu og skemmtilegu mús.   

Alcina og 
Heimskringla í 
Grindavíkurkirkju

Söngkonununa og Grindvíkinginn Bertu Dröfn Ómarsdóttur er 
óþarfi að kynna fyrir Grindvíkingum. Berta stýrir um þessar mundir 
nýstofnuðum Kvennakór Grindavikur sem kemur fram í Grindavíkur
kirkju við setningu Menningarvikunnar laugardaginn 9. mars kl. 17. 

Berta mun sömuleiðis flytja íslensk sönglög úr Heimskringlu  
eftir Þórarinn Eldjárn og Tryggva. M. Baldvinsson í Grindavíkurkirkju 
sunnudaginn 17. mars kl. 16. Þá flytur hún operuaríur úr óperunni 
Alcina eftir Händel en hún fór með hlutverk Morgana í áðurnefndri 
óperu á tónlistarhátíð í Trentino á Ítalíu sumarið 2018. 

HJÓNAKLÚBBUR GRINDAVÍKUR 60 ÁRA
Hjónaklúbburinn saman á blíðviðrisdegi fyrir nokkrum árum.

Útilega 2012. Árshátíð klúbbsins 2015.




