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→ „Féll kylliflatur
		 fyrir Farmal Cub“
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→ „Dagskrá
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→ „Haldinn hátíðlegur
		 frá 1948“
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einföld boðorð
á Sjáranum síkáta
➡ Göngum vel um bæinn okkar ➡ Virðum hvert annað
➡ Verjum Sjóaranum síkáta saman ➡ Beygjum okkur eftir rusli
➡ Sköpum góðar minningar í sameiningu

Gleðilega hátíð

Pössum börnin okkar á Sjóaranum síkáta

Því miður er það svo að börn verða viðskila við foreldra sína á hverri hátíð.
Farið verður með öll börn sem verða viðskila við foreldra sína í Kvikuna. Gott ráð er að skrifa
símanúmer barna á handarbak barnanna. Þá er einfalt að hafa samband við foreldra ef
eitthvað kemur upp á.
Slysavarnardeildin Þórkatla vill beina þeim tilmælum til foreldra að passa börnin sín
á hátíðarsvæðinu við höfnina. Nokkuð hefur borið á því að börn séu að hoppa í sjóinn eftir að
dagskrá lýkur og býður það upp á slysahættu.

Hundahald er bannað á hátíðarsvæðinu

Því er beint til hundaeigenda að skilja hunda eftir heima þegar hátíðarhöld Sjóarans síkáta
standa sem hæst, líkt og á öðrum bæjarhátíðum. Fjölmörg börn sækja hátíðina sem eru hrædd
við þennan besta vin mannsins.
Í margmenni sem skapast á hátíðarsvæðinu er einnig oft til trafala að vera með hunda í bandi
og lausaganga hunda er bönnuð í Grindavík.

Ritsjórn og efni

Forsíðumynd

Eggert Sólberg Jónsson, sviðsstjóri frístundaog menningarsviðs Grindavíkurbæjar

Þráinn Kolbeinsson — @thrainnko

Hönnun & umbrot

Ljósmyndir

M74 Studio — @m74studio

Þráinn Kolbeinsson, Kristinn Benediktsson,
Þorkatla Albertsdóttir, Sahara, úr safni Gunnars
Tómassonar, úr safni Grindavíkurbæjar o.fl.

Yfirlestur

Andrea Ævarsdóttir

Prentun

Landsprent

Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur
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„ Ég átti bestu ár
ævi minnar
í Grindavík“
Jón Gunnar Stefánsson hefur lengst allra gengt embætti
sveitarstjóra í Grindavík eða í alls 15 ár. Jón Gunnar tók við
embættinu 1. apríl 1983 og gengdi embætti bæjarstjóra
fram yfir sveitastjórnarkosningar 1998.

„Í minni tíð kom upp að gera nýtt bæjarskipulag. Það var fenginn
sérstakur skipulagsfræðingur til að vinna það. Ég fékk þá flugu
í hausinn að það væri ekki nóg að fá einhvern teiknara. Við þyrftum
að hafa landslagsarkitekt með í málunum. Þannig að við réðum
landslagsarkitekt við hlið teiknarans til að gefa útivistarsvæðum
gaum og hvernig fólk gæti komið grasi og gróðri fyrir milli húsa.
Ég held að það hafi verið ómissandi hugmynd þó hún hafi verið ný
af nálinni þá. Það varð úr að þetta tókst vel.“

Skiptir máli
að halda sögunni á lofti
„Ég fékk á sínum tíma Jón Þ. Þór sagfræðing, til að skrifa sögu
Grindavíkur. Þetta er verk sem sjálfsagt enn er til í hillum og
kjöllurum víða. Ég er stoltur af því verki og
þetta var þokkalega gert hjá stráknum.“

Jón Gunnar býr í dag ásamt Ólínu eiginkonu sinni í Hafnarfirði, þar sem hann
fæddist 26. júní 1931. Jón Gunnar er ern
með eindæmum, 91 árs gamall, og gerði sér
ferð til Grindavíkur fallegan morgun í maí til
að rifja upp árin sín í Grindavík.
Jón lauk námi í viðskiptafræði við Háskóla
Íslands 1956 og starfaði sem framkvæmdastjóri við fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki
á Flateyri að lokinni skólagöngu, allt þar til
hann var ráðinn bæjarstjóri í Grindavík.
Hann þekkti því vel til lífsins í sjávarþorpi
áður en hann fluttist suður með sjó þó hann
hafi ekki þekkt til í Grindavík. Hann þekkti
ekki nokkurn mann að eigin sögn.

„Það var mjög ánægjulegt að detta í þann lukkupott að koma
hingað og hitta gott fólk. Það gekk með þeim ágætum að ég var
hér í 15 ár og undi mér vel. Ég hafði hugsað mér að vera eitt
kjörtímabil í viðbót en það gekk ekki eftir.“

Var vel tekið í Grindavík

Jóni Gunnari var vel tekið í Grindavík og að
hans sögn var sólskin alla daga. Í upphafi
var það meirihluti sem í sátu framsóknarmenn og sjálfstæðismenn sem réðu hann.
Flokkarnir áttu sex sæti í bæjarstjórn af sjö.
Sá sjöundi var Jón Hólmgeirsson sem auk
þess að sitja í bæjarstjórn var bæjarritari.

„Þannig að þetta var mjög friðsælt og gott og Jón var einstakur
samstarfsmaður á bæjarskrifstofunni. Svo fór eitthvað að riðlast og
þessi meirihluti náði ekki nema tveimur kjörtímabilum.
Þegar ég var ráðinn í fjórðu atrennu sem bæjarstjóri naut ég þess
að allir bæjarfulltrúarnir sjö greiddu mér atkvæði. Það var mjög
ánægjulegt og ógleymanlegt.“

Miklar breytingar á 15 árum

Á þeim tíma sem Jón Gunnar gengdi
embætti bæjarstjóra urðu miklar breytingar
á bæjarmyndinni í Grindavík.

Sömuleiðis rifjar Jón Gunnar upp söguna
af skjaldarmerki bæjarins sem tekið var
í notkun 1986. Hann ásamt Jóni Gröndal
og Ólínu Ragnarsdóttur fengu það verkefni
að hitta Kristínu Þorkelsdóttur, hönnuð, á
stofunni hennar Auglýsingastofa Kristínar
(AUK). Þau höfðu nokkuð mótaðar hugmyndir þegar þau hittu Kristínu

Jón Gunnar í Grindavík í byrjun maí 2022

Margir vilja meina að á þessum tíma hafi
Grindavík breyst úr þorpi í alvöru bæ.
Fyrstu íslandsmeistaratitlarnir í körfubolta
eru honum eftirminnilegir. Þá stóð sveitarfélagið í miklum framkvæmdum, m.a. við
íþróttasvæðið og í höfninni.

„Körfuboltinn gekk með ágætum. Nýtt körfuboltahús reis, íþróttamannvirki endurskoðuð, 2-3 knattspyrnuvellir teknir í gagnið,
ný sundlaug, framkvæmdir við skólahúsnæði, miklar framkvæmdir
á hafnarsvæðinu og ný slökkvistöð.“

„Þetta var góður hittingur. Við vorum beðin um að finna tákn sem
sem tengdist sögu Grindavíkur. Geitin kom fljótlega upp í hugann.
Þetta þróaðist í það að menn voru einhuga.“

Úr einu sjávarþorpi í annað

Jón kynntist vel lífinu í sjávarþorpi þegar
hann bjó á Flateyri. Þar kynntist hann líka
hátíðarhöldum í tengslum við sjómannadaginn þar sem hann var með bát, skipshöfn og fiskverkun. Hann hausaði m.a. alla
fiskana sjálfur.

„Ég þekkti vel til sjómannadagshátíðarhalda að vestan.
Eitt sinn á sjómannadaginn var þess vænst að menn réru fyrir sinn
bát. Það verkaðist þannig að ég var nátengdur sjómennskunni og
ef það vantaði menn þá fór ég á sjóinn. Eitt sinn á sjómannadaginn
tók ég að mér að vera forræðari og það endaði þannig að við urðum bestir, að sjálfsögðu. Það þótti hin mesta hneisa enda gat það
ekki gengið að skrifstofublókin væri þarna á toppnum.
Þá var smalað sterkustu mönnum bæjarins og tímavörðurinn tók
þátt í því. Mannskapurinn var látinn róa og mér var sagt að þeir
hefðu náð betri tíma. Ég missti því af bikarnum.“

Þrátt fyrir að hafa hlaupið til fyrir vestan
og farið á sjóinn þegar á þurfti að halda
var Jón Gunnar aldrei til sjós í Grindavík.

„Það var allt svo vel mannað hér. En sem ungur maður var ég
til sjós á síldveiðum. 1949 var ég á Fagrakletti í Hafnarfirði.
Við urðum aflahæstir á síldveiðum það árið.
Ég var því eiginlega aflakóngur það árið eða átti hluteild í því.“

Kom að fyrsta Sjóaranum síkáta

Upphaf Sjóarans síkáta í því formi sem
hátíðin þekkist í dag má rekja til þess þegar
Jón Gunnar réð Kristinn Benediktsson ljósmyndara sem framkvæmdastjóra hátíðarinnar 1996. Vilji stóð til þess að gera glæsilega bæjarhátíð úr sjómannadeginum.

„Kristinn Ben var góður Hafnfirðingur
sem giftist og fluttist hingað. Hann var fyrrum nágranni minn úr
Hafnarfirði. Ég man ekki hvernig það lagðist til í smáátriðum en ég
vonast eftir því að ég hafi frekar hvatt hann en latt í þeim efnum að
gera góða hluti.“

Jón Gunnar minnist einnig uppbyggingu
Víðihlíðar og þessa mikla verks sem Kvenfélag Grindavíkur vann við að koma þeirri
starfsemi á laggirnar.

Hefði viljað vera lengur í Grindavík
Jón Gunnar sóttist eftir því að gegna embætti
bæjarstjóra lengur þegar hann lét af störfum
árið 1998. Hann hugsar mjög hlýtt til Grindavíkur og sá eftir því að fara héðan.

Fegrun bæjarsins tókst vel

Þegar Jón Gunnar kom til starfa voru fáar
götur malbikaðar og eina gangstéttin
í bænum var meðfram Víkurbrautinni að
vestanverðu. Sveitarfélagið réðst í átak
í malbikun gatna, lagningu gangstétta
og við fegrun bæjarins sem þótti ákveðin
nýlunda á þeim tíma.

Vigdís Finnbogadóttir í opinberri heimsókn í Grindavík í tilefni af 20 ára kaupstaðarafmæli bæjarins 10. apríl 1994. Frá vinstri: Vigdís Finnbogadóttir, starfsmaður embættis forseta Íslands, Edvard Júlíusson, Gunnhildur Guðmundsdóttir
og Jón Gunnar Stefánsson

Frá vígslu sundlaugarinnar 9. apríl 1994.
Frá vinstri: Jón Gunnar Stefánsson, Hilmar Hafsteinsson, Svala Sveinsdóttir,
sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, Valdís Kristinsdóttir, Helena Rósa Róbertsdóttir,
Margrét Sighvatsdóttir og Páll Hreinn Pálsson. Börnin á myndinni eru dætur
Helenu, þær Sandra Dögg og Unnur María Jónsdætur.

„Ég átti orðið heima hér og ég saknaði þess að fara héðan.
Þetta voru skemmtileg ár. Þessi 15 ár voru mjög friðsæl og gott
umhverfi. Ég átti bestu ár ævi minnar í Grindavík.
Ef ég hefði fengið að vera aðeins lengur væri ég hér enn.“
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Féll kylliflatur
fyrir Farmal Cub

Í kjölfar Sjóarans síkáta 2019 var framkvæmd netkönnun þar sem spurt var
út í framkvæmd hátíðarinnar og hvernig hún ætti að þróast á næstu árum.
Mikil ánægja er með hvernig dagskráin á föstudagskvöldinu hefur þróast gegnum
tíðina. Fleiri en einn töluðu um föstudagskvöldið sem „kvöldið okkar“ og vísaði
þá til kvöldstundar sem Grindvíkingar eiga í sameiningu.

Hermann Ólafsson, útgerðarmaður og bóndi, er forfallinn safnari.
Hann hefur alltaf haft áhuga á gömlum munum og safnaði á yngri árum
frímerkjum og mynt. Í kringum aldamótin hóf hann að safna traktorum.
Hermann hóf að safna traktorum í kringum aldamótin 2000. Þá var hann
á leið með ull í Álafoss og rak augun í nýsprautaðan Farmal Cub inn í skúr.

Óhætt er að segja að heimsókn á safnið eigi
eftir að koma á óvart enda leynast þar ótal
dýrgripir.

Traktorarnir urðu fleiri og eru í dag hátt
í fimmtíu auk fjölda eldri bíla.

„Ég er svo ýktur að ég missti mig. Ég keypti og keypti og fékk þvílíka bakteríu. Það gekk svo langt að konan ætlaði að senda mig inn
á Vog í traktora-afvötnun. Síðan fór ég í bílana. Ég hef sagt frá því
í viðtali áður að síðan fór ég í harðari efni. Allt í einu var þetta orðið
mikið og flott safn. Konan gat því ekki andmælt þessu lengur.“

Í jafn stóru safni er erfitt að gera upp
á milli gripa. Hermann bendir þó á að
meðal merkilegustu bifreiðanna sé
Chevrolet Buick, árgerð 1929.

„Bílaleiga Steindórs flutti inn 13 bíla. Svo var maður sem safnaði
þeim saman í einn bíl. Þegar hann var orðinn 85 ára gamall
var hann langt kominn en gafst eiginlega upp. Hann hringdi þá í
mig og bað mig um að taka við. Það hefur ekki fundist annað
eintak í heiminum. Í Bandaríkjunum hafa bara fundist
fimm manna bílar en þessi er sjö manna.“

Langar að opna safnið
fyrir almenningi

Draumur Hermanns er að opna safnið
fyrir almenningi. Fornbíla og dráttarvélasýningin verður opin alla sjómannadagshelgina milli kl. 9:00 og 19:00.

Erlendur Egilsson er einskonar umsjónarmaður með safni Hermanns.
Hann starfaði lengi hjá Vegagerðinni og síðar
hjá Sæmundi Sigmundssyni í Borgarnesi.
Erlendur eða Elli Egils eins og hann er kallaður, hefur gert upp fleiri bifreiðar en nokkur
annar á Íslandi. Sjá má fjóra þeirra í safni
Hermanns. Erlendur segir safnið vera
„eitt flottasta safn á Íslandi.“

Emmsjé Gauta þarf ekki að kynna. Hann hefur verið einn þekktasti rappari þjóðarinnar undanfarin 20 ár og á meðal vinsælustu
tónlistarmanna landsins. Hann hefur sópað til sín tilnefningum og
verðlaunum fyrir lög sín og plötur. Fáir listamenn í íslensku rappsenunni komast með tærnar þar sem Gauti hefur hælana.

Okkar eini sanni Pálmar Örn Guðmundsson
mun stýra bryggjusöng þegar litaskrúðgangan hefur skilað sér inn á hátíðarsvæðið. Hann mun án nokkurs vafa fá fjölmennan kórinn á pöllunum til að taka undir í
lögum sem snerta taugar Grindvíkinga, t.d.
Góðan daginn Grindvíkingur, Þeir skora
og skora, Það liggur í loftinu og hin ýmsu
sjómannalög.

Um sjómannadagshelgina má m.a. sjá GMC
trukk frá 1942, þann fyrsta sem hann gerði
upp.

Ellubúð er mikilvæg fjáröflun fyrir Slysavarndard. Þórkötlu og Björgunarsv. Þorbjörn

Fjölskylduball af bestu gerð

Pálmar syngur með okkur öllum

Hermann við Farmal Cub,
fyrsta traktorinn sem hann eignaðist.

Á safninu má sjá fjölda gripa sem vekja
athygli, t.d. Austin Big Seven bifreið með
stýrið vinstra megin en aðeins þrír þannig
bílar eru til í heiminum. Audrey Hepburn
var m.a. kvikmynduð í slíkum bíl. Þá hefur
Hermann safnað hjólum, m.a. reiðhjóli frá
Verslun Nonna og Bubba í Keflavík.

Það er skemmtileg hefð þegar íbúar klæða
sig upp í liti síns hverfis og fylkja liði í litaskrúðgöngu á föstudagskvöldi á Sjóaranum
síkáta. Litaskrúðgangan er að sjálfsögðu
á sínum stað í dagskránni en þó með örlítið
breyttu sniði. Í stað þess að safnast saman
á fjórum stöðum í bænum verður gengið frá
íþróttahúsinu kl. 19:00. Gengið verður undir
forystu björgunarsveitarinnar Þorbjarnar
að hátíðarsvæðinu í Húllinu, neðan við
Kvikuna. Litaskrúðgangan fór um bæinn
í fyrsta sinn árið 2009. Grindvíkingar eiga
hrós skilið fyrir frábæra þátttöku í gegnum
tíðina. Stór hluti bæjarbúa hefur klætt sig
upp og eignast góðar minningar frá því
fyrsta gangan fór fram.

Hermann við Chevrolet Buick, árgerð 1929,
einn merkilegasta bílinn á safninu.

Traktorabakterían ágerðist

Eina eintakið í heiminum

Litagangan frá íþróttahúsinu

Pálmar mun syngja lög
sem við þekkjum öll.

„Ég fer inn í skúrinn. Þar er maður að gera traktorinn upp.
Ég spurði hann hvort hann væri til sölu. Hann segist svo ekki vera.
Nokkrum vikum síðan hringir hann í mig og segir að gripurinn sé
tilbúinn og spyr hvort ég vilji kaupa. Ég renni inn eftir og hugsa
að það væri gaman að eiga einn traktor. Einn Farmal Cub
og hafa hann í andyrrinu í Stakkavík.“

Föstudagskvöldið 		
er „kvöldið okkar“

„Ég er búinn að mæta með gítarinn, syngja og skemmta út um allt
land en þó minnst í Grindavík. Því er það virkilega skemmtilegt
að fá tækifæri að spila í sinni heimahöfn í bókstaflegri merkingu.
Ég vona að fólk eigi eftir að taka vel undir því ég er ekki að fara
syngja fyrir fólk heldur með því.“

Segir Pálmar sem bíður spenntur eftir
föstudagskvöldinu.

Stuðlabandið er vinsælasta ballhljómsveit landsins og slær rækilega í gegn hvar sem hljómsveitin kemur fram. Hljómsveitin, sem
spilar bestu og vinsælustu ball lögin, mun sjá til þess að fjölskyldur
á dansskónum skemmti sér sem aldrei fyrr.

Mikilvæg fjáröflun fyrir Þórkötlu og UMFG

Starfið í Íþróttafélagi Grindavíkur, forvera UMFG, og Slysavarnardeildinni Þorbirini var undanfari og aðdragandi þess að ákveðið
var að halda upp á sjómannadaginn í Grindavík.
Félögin nýta hátíðarhöld í tengslum við Sjóarann síkáta til mikilvægrar fjáröflunar.
Ellubúð verður á sínum stað á Sjóaranum síkáta. Þar verður hægt
að versla candy-flos, popp, pylsurnar víðfrægu og fleira góðgæti
alla helgina. Ellubúð er rekin af sjálfboðaliðum úr Slysavarndardeildinni Þórkötlu og er mikilvæg fjáröflun fyrir deildina og Björgunarsveitina Þorbjörn.
Í Kvikunni mun 3. flokkur drengja í knatt-spyrnu selja ilmandi
vöfflur alla helgina. Strákarnir eru að safna fyrir ferð á Costa
Blanca Cup í sumar. Þá stendur körfuknattleiksdeild UMFG fyrir
stórdansleik að kvöldi laugardagsins 11. júní.
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Sjóarinn Síkáti
10.-12. júní 2022
Fjölbreytt dagskrá fyrir alla aldurshópa!

FÖSTUDAGUR 10. JÚNÍ

LAUGARDAGUR 11. JÚNÍ

SUNNUDAGUR 12. JÚNÍ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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11:00-22:00
⬇
KVIKAN OPIN
Í Kvikunni er upplýsingamiðstöð Sjóarans
síkáta, markaðstorg, vöfflusala á vegum
UMFG og sýningin Saltfiskur í sögu þjóðar
á efri hæð hússins.

22:00
⬇
GUÐRÚN ÁRNÝ
Á SJÓMANNASTOFUNNI VÖR
Söngkonan Guðrún Árný Karlsdóttir og
trommarinn Egill Örn Rafnsson taka öll
vinsælu lögin á Sjómannastofunni Vör að
loknu bryggjuballi.

19:00
⬇
LITASKRÚÐGANGA
Litaskrúðganga frá íþróttahúsinu að Húllinu, hátíðarsvæðinu neðan við Kvikuna.
Bæjarbúar eru hvattir til að mæta í litríkum
klæðnaði.
19:30-20:00
⬇
BRYGGJUSÖNGUR
Pálmar Örn Guðmundsson stýrir bryggjusöng á hátíðarsviðinu og allir taka undir.

11:00-17:00
⬇
KVIKAN OPIN
Í Kvikunni er upplýsingamiðstöð Sjóarans
síkáta, markaðstorg, vöfflusala á vegum
UMFG og sýningin Saltfiskur í sögu þjóðar
á efri hæð hússins.

14:00
⬇
FYRRVERANDI VARÐSKIPIÐ
ÓÐINN TIL SÝNIS
Fyrrverandi varðskipið Óðinn verður til
sýnis í Grindavíkurhöfn. Gengið verður um
skipið í fámennum hópum.

11:30
⬇
SKEMMTISIGLING
Sigling fyrir alla fjölskylduna frá Miðgarði.
Vinsamlegast mætið tímanlega.
Fyrrverandi varðskipið Óðinn siglir inn
í Grindavíkurhöfn á undan skemmtisiglingunni.

13:30-16:30
⬇
SKEMMTIDAGSKRÁ Á HÁTÍÐARSVIÐI
Skemmtidagskrá á hátíðarsviðinu í Húllinu.

13:00-16:00
⬇
ANDLITSMÁLUN
Andlitsmálun fyrir öll börn í Kvikunni.
23:00
⬇
PAPA BALL Á BRYGGJUNNI
Papar eru komnir á stjá og ætla að gera allt
vitlaust á balli á veitingahúsinu Bryggjunni
enda langt síðan bandið spilaði síðast í
Grindavík. Forsala á á tix.is.

13:30 Ronja ræningjadóttir
14:00 Jón Arnór og Baldur
14:30 Latibær
15:00 Danskompaní
15:20 Dregið í hurðaleiknum
15:30 BMX brós
15:00-18:00
⬇
SJÓMANNALÖGIN Á BRYGGJUNNI
Vísis-systkinin syngja gömlu góðu sjómannalögin ásamt hljómsveit á veitingahúsinu Bryggjunni. Frítt inn á meðan
húsrúm leyfir.
16:00-18:00
⬇
FROÐURENNIBRAUT Í SLEÐABREKKUNNI
Sett verður upp froðurennibraut í brekkunni
ofan við slökkvistöðina fyrir unglinga
á öllum aldri.

23:00
⬇
NÝJU FÖTIN KEISARANS Á FISH HOUSE
Það verður taumlaus skemmtun í Gígnum,
nýja salnum á Fish Hose þegar Nýju fötin
keisarans mæta.

20:00-20:30
⬇
EMMSJÉ GAUTI
Emmsjé Gauti stígur á stokk og tekur öll sín
vinsælustu lög.

13:00-17:00
⬇
TÍVOLÍ Á HAFNARSVÆÐINU
Frítt í öll leiktæki nema fallturninn í samvinnu við Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur og Verkalýðsfélag Grindavíkur.

20:30-22:00
⬇
BRYGGJUBALL MEÐ STUÐLABANDINU
Hljómsveitin Stuðlabandið slær upp alvöru
bryggjuballi fyrir alla fjölskylduna.

14:00
⬇
SJÓPYLSA Í GRINDAVÍKURHÖFN
Sjópylsa á ferðinni í Grindavíkurhöfn fyrir
börn og aðra ofurhuga.

23:00
⬇
HLJÓMSVEITIN SWISS Á SALTHÚSINU
Hljómsveitin Swiss leikur ný og gömul lög,
íslensk og erlend. Miðaverð 2.500 kr.
00:00
⬇
SJÓMANNABALL Í ÍÞRÓTTAHÚSINU
Loksins alvöru sjómannaball í íþróttahúsinu með Audda og Sveppa, Jóni Jónssyni,
ClubDub og BB Brothers.
Miðaverð 4.900 kr. Forsala í Palóma.

8:00
⬇
FÁNAR DREGNIR AÐ HÚNI
Fánar dregnir að húni og bæjarbúar hvattir
til að flagga í tilefni Sjómannadagsins.
11:00-17:00
⬇
KVIKAN OPIN
Í Kvikunni er upplýsingamiðstöð Sjóarans
síkáta, markaðstorg, vöfflusala á vegum
UMFG og sýningin Saltfiskur í sögu þjóðar
á efri hæð hússins.
12:30
⬇
SJÓMANNADAGSMESSA
Í GRINDAVÍKURKIRKJU
Sr. Elínborg Gísladóttir þjónar fyrir altari.
Kór Grindavíkurkirkju leiðir söng undir
stjórn Erlu Rutar Káradóttur organista.
Einsöng syngja nemendur í Tónlistarskóla
Grindavíkur, þau Bergsveinn Ellertsson,
Jón Emil Karlsson og Olivia Ruth Mazowiecka. Ræðumaður verður Sigurður Sverrir
Guðmundsson.
Að lokinni messu fer fram heiðrun sjómanna
í kirkjunni. Að heiðrun lokinni verður gengið
að minnisvarðanum Von og lagður blómsveigur til minningar um þá sjómenn sem
hafa drukknað.
13:00-17:00
⬇
TÍVOLÍ Á HAFNARSVÆÐINU
Frítt í öll leiktæki nema fallturninn í samvinnu við Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur og Verkalýðsfélag Grindavíkur.
13:00-17:00
⬇
VELTIBÍLLINN
Hinn sívinsæli veltibíll verður fyrir utan
Kvikuna.

14:00-17:00
⬇
HÁTÍÐAR- OG SKEMMTIDAGSKRÁ
Á HÁTÍÐARSVIÐI
Hátíðarhöld í tilefni Sjómannadagsins og
skemmtidagskrá á hátíðarsviðinu í Húllinu.
14:00 Hátíðarræða –
Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra
14:30 Grindavíkurdætur
14:45 Latibær
15:15 Sjómannaþrautir
14:00-17:00
⬇
KYNNING Á UMHYGGJUFERÐ SLEIPNIS
Mótorhjólaklúbburinn Sleipnir MC kynnir góðgeðrarferð sína, hringinn í kringum
landið, til styrktar Umhyggju á Fish House.
Allir velkomnir að skoða hjólin og fá sér
kaffi.
19:00
⬇
HÁTÍÐARKVÖLDVERÐUR SJÓMANNAOG VÉLSTJÓRAFÉLAGS GRINDAVÍKUR
Hátíðarkvöldverður á Sjómannastofunni
Vör.
ALLA HELGINA
Candy-flos, popp, pylsurnar víðfrægu og
fleira góðgæti til sölu í Ellubúð Slysavarnadeildarinnar Þórkötlu.
Vöfflur, kaffi og kakó til sölu í Kvikunni til
styrktar 3. flokki karla í knattspyrnu.
Sölubásar frá handverskfólki í Grindavík,
66°Norður, Óla Prik og fleirum í og við
Kvikuna.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dagskráin er birt með fyrirvara
um breytingar.
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Viðburðir um
			 alla Grindavík
Þó svo meginþungi hátíðarhalda á dagskrá Sjóarans síkáta fari fram
á hafnarsvæðinu mun öll Grindavík iða af lífi þessa helgi. Hver viðburðinn
rekur annan og eru margir þeirra skipulagðir af öðrum en aðstandendum
Sjóarans síkáta.

Blúsveisla og DIMMA
á fimmtudagskvöldi

Fimmtudagskvöldið 9. júní verður boðið
upp á sjómannablús á Salthúsinu.
Þar troða upp hljómsveitirnar G:G blús,
Ebenezer og Storð og munu þær sjá um að
koma gestum í gírinn fyrir helgina.
Á sama tíma spilar DIMMA á Fish house.
Hljómsveitin hefur um árabil verið ein allra
vinsælasta rokksveit landsins. Krafturinn
og orkan frá hljómsveitinni lætur engan
ósnortin enda hefur sveitin fengið mikið
lof fyrir tónleika sína.

Syngjum með Gurðúnu Árnýju

Guðrún Árný, Paparnir og Nýju fötin keisarans að loknu bryggjuballi. Þegar bryggjuballinu lýkur á föstudagskvöldinu mun
söngkonan Guðrún Árný troða upp á Sjómannastofunni Vör. Þar syngur hún vinsælustu lögin eins og henni einni er lagið og þú
færð að syngja með.

Fyrrverandi
varðskipið Óðinn
til Grindavíkur
Fyrrverandi varðskipið Óðinn, eitt allra merkasta skip okkar Íslendinga,
mun fylgja skemmtisiglingunni þegar siglt verður inn til Grindavíkur laugardaginn
11. júní. Óðinn var smíðaður í Álaborg í Danmörku 1959 og kom til landsins í byrjun
árs 1960. Skipið er 910 tonn að stærð, 63 m á lengd og 10 m á breidd.

Paparnir á Bryggjunni

Þá tjalda hinir einu sönnu Papar öllu til
þegar þeir mæta á Bryggjuna. Það er langt
síðan Paparnir spiluðu í Grindavík síðast og
hlakkar bandið mikið til að koma aftur.

Líflegur laugardagur

Vísis-systkinin syngja gömlu góðu sjómannalögin ásamt hljómsveit á Bryggjunni
um miðjan dag á laugardegi. Sem fyrr er
aðgangur ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
Oftar en ekki hefur mikið verið um að vera
í Grindavík að kvöldi laugardags um
sjómannadagshelgi. Á því er engin undantekning í ár. Á Salthúsinu leikur hljómsveitin
Swiss ný og gömul lög, íslensk og erlend.

Stórdansleikur
körfuknattleiksdeildar UMFG

Hinn árlegi stórdansleikur körfuknattleiksdeildar UMFG verður á sínum stað.
Í íþróttahúsinu munu Auddi og Sveppi,
Jón Jónsson, ClubDub og BB Brothers leika
fyrir dansi fram á nótt á ekta íslensku
sjómannaballi. Mótorhjól fara hringinn til
styrktar Umhyggju

Mótorhjólaklúbburinn
Sleipnir MC

Sunnudaginn 12. júní milli kl. 14 og 17 mun
mótorhjólaklúbburinn Sleipnir MC kynna
góðgerðarferð sína á Fish House. Ferðin
verður farin hringinn í kringum landið til
styrktar Umhyggju, félags langveikra
barna. Hægt verður að skoða hjólin, fá sér
kaffi og kynna sér þetta góða framtak.

Nýju föt Keisarans á Fish House

Súpergrúbban Nýju Fötin Keisarans mun
troða upp á Fish house á sama tíma.
Hljómsveitin samanstendur af fyrrum meðlimum Í svörtum fötum og má búast
við gríðarlega góðu partýi.

Nýtt hlaðvarp
Grindavíkurbæjar
Fyrstu þættirnir af Góðan daginn Grindvíkingur, nýju hlaðvarpi Grindavíkurbæjar,
eru komnir í loftið. Hlaðvarpið, fyrir þá sem
ekki þekkja til, er spennandi leið til þess að
miðla upplýsingum um þjónustu sveitarfélagsins og þau verkefni sem unnið er að.
Þá gefst tækifæri með hlaðvarpinu til að
kynnast áhugaverðu fólki og heyra sögur
þeirra sem auðga samfélagið okkar.

Hlaðvarpið er tekið upp í Stúdíó 240, sem
staðsett er í félagsmiðstöðinni Þrumunni og
sett var upp að frumkvæði ungmennaráðs
Grindavíkurbæjar.
Heiti hlaðvarpsins, Góðan daginn Grindvíkingur, er sótt í kvæði eftir Örn Arnarson
en í fyrsta þætti hlaðvarpsins segir Aðalgeir Jóhannsson (Alli á Eyri) m.a. frá sögu
kvæðisins.

Óðinn átti eftir að reynast Landhelgisgæslunni vel í komandi þremur þorskastríðum
og fjölmörgum björgunaraðgerðum.
Þekktasta og árangursríkasta vopn Óðins
í þorskastríðunum voru togvíraklippurnar,
sem sjá má á afturdekki skipsins.
Alls dró skipið tæplega 200 skip til lands
eða í landvar vegna bilana, veiðarfæra
í skrúfu eða eldsvoða um borð. Einnig dró
hann flutninga- og fiskiskip fjórtán sinnum úr strandi. Þá bjargaði skipið áhöfnum
strandaðra skipa þrisvar sinnum og tvisvar
bjargaði það áhöfnum sökkvandi skipa.

Nýtt mastur afhent
og vígt í Grindavík

Skipið er í dag í eigu Hollvinasamtaka
varðskipsins Óðins og hefur verið varðveitt
sem safnskip við Vesturbugt í Reykjavík
frá árinu 2008. Undanfarin ár hefur hópur
vélstjóra og lofskeytamanna unnið að
viðgerðum á skipinu. Eftir að sérstök reglugerð um siglandi safnskip var sett á síðasta
ári hefur verið unnið markvisst að úttekt
á ástandi skipsins. Jafnframt er unnið að
því að skipið verði tekið aftur inn á íslenska
skipaskrá og það fái haffæri til siglinga
með ströndum að sumri til.
Í Grindavík verður nýtt mastur fyrir siglingaljós formlega afhent Hollvinasamtökum Óðins. Nýja mastrið er gjöf frá Mirai-skipasmíðastöðinni í Kesennuma í Japan.
Gjöfin er þakklætisvottur til Íslendinga fyrir
liðsinni í kjölfar mannskæðra jarðskjálfta
og sjávarflóða sem skullu á ströndum Japans í mars árið 2011.
Kl. 13:00 laugardaginn 11. júní verður
athöfn um borð í skipinu í Grindavíkurhöfn
þar sem m.a. verða viðstödd forseti
Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson,
Ryotaro Suzuki, sendiherra Japans
á Íslandi, sr. Elínborg Gísladóttir sóknarprestur í Grindavík auk fulltrúa Mirai-skipasmíðastöðvarinnar. Að lokinni athöfn verður
gestum boðið að skoða skipið í litlum
hópum, fræðast um það og kynnast lífinu
um borð.

Sjóarinn síkáti er litrík hátíð
Grindvíkingar eru hvattir til að skreyta sig og sitt nágrenni í litum síns
hverfis. Þá eru íbúar hvattir til að grilla saman og skapa skemmtilega
stemmingu. Það er aldrei að vita nema vel skreytt hús eða götur fái
viðurkenningu í aðdraganda hátíðarinnar.

Appelsínugula hverfið

Austurvegur, Austurhóp, Efrahóp, Hópsbraut, Miðhóp, Norðurhóp,
Stamphólsvegur, Suðurhóp, Vesturhóp, Víðigerði, Víkurhóp
og Þórkötlustaðahverfi.

Græna hverfið

Arnarhraun, Ásabraut, Borgarhraun, Fornavör, Heiðarhraun,
Hraunbraut, Hvassahraun, Leynisbraut, Leynisbrún, Norðurvör,
Skólabraut, Staðarhraun, Staðarvör, Suðurvör og Víkurbraut ofan
Ásabrautar.

Bláa hverfið

Dalbraut, Garðsvegur, Hellubraut, Kirkjustígur, Laut, Marargata,
Mánagata, Mánagerði, Mánasund, Ránargata, Sunnubraut,
Túngata, Verbraut, Vesturbraut og Víkurbraut neðan Ásabrautar.

Rauða hverfið

Árnastígur, Ásvellir, Baðsvellir, Blómsturvellir, Efstahraun, Gerðavellir,
Glæsivellir, Hólavellir, Höskuldarvellir, Iðavellir, Litluvellir, Selsvellir,
Skipastígur, Sólvellir og Vigdísarvellir.
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Sjómannadagurinn
haldinn hátíðlegur
í Grindvík frá 1948
Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur fyrsta sunnudag í júní,
nema Hvítasunnu beri upp á sama dag. Þá færist hann yfir á næsta
sunnudag þar á eftir líkt og í ár. Dagurinn á sér merkilega sögu og víða
fara fram mikil hátíðarhöld í tilefni dagsins en á fáum stöðum jafn
vegleg og í Grindavík.

Allt vorið var unnið að kappi við undirbúning. Fyrstu hátíðarhöld sjómannadagsins
í Grindavík hófust með sameiginlegri göngu
frá höfninni í gömlu kirkjuna.
Þar flutti sr. Jón Árni Sigurðsson sjómannamessu og Kirkjukór Grindavíkurkirkju söng
undir stjórn Svavars Árnasonar.

Forsvarsmenn fyrstu sjómannadagshátíðahaldanna í Grindavík 1948;
Tómas Þorvaldsson, Gnúpi (t.v.) og Magnús Guðmundsson, Hellum.

Frá upphafi 20. aldar tíðkaðist að halda
sérstakar sjómannamessur í kirkjum áður
en þilskipin héldu til veiða eftir vetrarlægi,
sem var yfirleitt 3. eða 4. sunnudag eftir
þrettánda. Sjómannadagurinn í þeirri mynd
sem við þekkjum hann var fyrst haldinn
hátíðlegur í Reykjavík og á Ísafirði vorið
1938. Hátíðarhöldin fóru fyrst fram í
Grindavík árið 1948. Dagurinn varð þó ekki
lögskipaður frídagur sjómanna fyrr en árið
1987.

Hátíðarhöld við höfnina,
íþróttasvæðið og í Kvennó

Í upphafi var dagurinn hugsaður til þess að
efla samstöðu meðal sjómanna, bæði yfirog undirmanna á kaup- og fiskiskipum.
Hugmyndin var að nota daginn til að
gleðjast, halda á lofti gömlum hefðum og
minnast látinna sjómanna. Hátíðarhöldin
hafa tekið nokkrum breytingum frá því þau
fóru fyrst fram fyrir rúmum 80 árum.
Hér í Grindavík er þó haldið fast í hefðirnar.

Dagskráin fór fram með svipuðum hætti
í mörg ár. Eftir hádegi var komið saman við
höfnina þar sem keppt var í kappróðri á
brimróðrabát er Slysavarnardeildin Þorbjörn átti og öðrum sem fékkst að láni úr
Garðinum. Í framhaldinu var reipitog giftra
og ógiftra kvenna og einnig milli sjómanna
og landkrabba. Við höfnina var einnig
keppt í naglaboðhlaupi, pokaboðhlaupi,
kappbeitingu o.fl. Þá var haldið á nýja
íþróttavöllinn og keppt í knattspyrnu.

Þessi sveit keppti lítið breytt í mörg ár fyrir m/b Grindvíking og vann róðrabikarinn til eignar
á sjómannadaginn 1951, en bikarinn var gefinn af Hraðfrystihúsi Grindavíkur. Á myndinnni
eru, talið frá vinstri: Haukur Guðjónsson, Pétur Guðjónsson, Guðmundur Þorsteinsson,
Þorvaldur Kristjánsson, Hermann Kristinsson, Guðmundur Guðjónsson og Arent Arnkelsson.

Um svipað leyti, eða árið 1946 var stofnuð
björgunarsveit við Slysavarnardeild Þorbjarnar og tók hún til starfa ári síðar.
Þar voru margir vöskustu og duglegustu
piltarnir úr starfi íþróttafélagsins einnig
meðlimir. Starfið í Íþróttafélagi Grindavíkur
og Slysavarnardeildinni Þorbirini var
undanfari og aðdragandi þess að árið 1948
var ákveðið í samstarfi við sjómenn, en
flestir þeirra sem stóðu að félögunum voru
sjómenn, að halda upp á sjómannadaginn.

Skrúðganga þegar hún kemur niður aðalgötuna (Víkurbrautina)

Dagskránni lauk að jafnaði á íþróttavellinum milli kl. 17 og 18. Um kl. 21 var komið
saman í Kvennó, þar sem Tómas Þorvaldsson flutti ávarp, afhent voru verðlaun og
tilkynnt um árangur í hinum ýmsu keppnisgreinum. Loks var stiginn dans þar til dagur
var á lofti. Sjómannadagurinn hefur verið
haldinn hátíðlegur árlega í Grindavík frá
árinu 1948 eins og áður segir með þremur
undantekningum.

Framkvæmdir við knattspyrnuvöllinn sameinuðu æskufólkið

Tómas Þorvaldsson rifjaði upp
aðdraganda fyrstu hátíðarhaldanna
í tengslum við sjómannadaginn í
Sjómannadagsblaði Grindavíkur 1989.
Hann sagði frá því að árið 1946 hafi hópur
ungs fólks á vegum Íþróttafélags Grindavíkur (nú Ungmennafélags Grindavíkur)
hafist handa við gerð knattspyrnuvallarins
í Grindavík. Þessi framkvæmd sameinaði
ungmenni og æskufólk úr öllum hverfum
Grindavíkur í sjálfboðavinnu.

Fyrsta skrúðgangan, 1948 – frá höfninni í kirkju.
Myndin er tekin á veginum þar sem verslunin Bára var til
húsa og þær bygginar standa nú í dag.

Árin 1952 og 1987 féllu hátíðarhöld niður
vegna slysa á sjó. Árið 2020 féllu hátíðarhöld niður vegna heimsfaraldurs.

Kappróður á brimbátum á árunum 1948-1951

Reiptog á skólalóðinni þar sem Axel Andrésson stjórnaði
ýmsum leikjum, hann er maðurinn með hattinn, sem lyftir
höndunum yfir miðlínunni (Axel kom til Grindvíkur á hverju
vori í gamla daga og var með íþrótta- og leikjanámskeið
fyrir börn og unglinga í Grindavík og var kallað
“Axelskerfið”)

Greinin er byggð á grein Tómasar Þorvaldssonar Sjómannadagurinn hátíðlegur haldinn
í fyrsta sinn í Grindavík 1948 er birtist í Sjómannadagsblaði Grindavíkur 1989.

Æfingu björgunnarsveitarinnar með fluglínutækin

Boðhlaupi á skólalóðinni þar sem sést í skólann og Axel
Andrésson stendur við skólabygginguna

Skemmtilegt
sumar framundan
Það þarf sjaldnast að leita langt til að skapa skemmtilegar minningar með vinum
og fjölskyldum. Í Grindavík og nágrenni bæjarins er fjöldi svæða sem tilvalið er
að heimsækja í sumar. Má þar nefna fjölda leikvalla og útivistarsvæða í göngufæri.
Sé farið í lengri ferðir má nefna Brimketil, Reykjanesvita, Gunnuhver, Brú milli
heimsálfa, Seltjörn, Sólbrekkuskóg, Seltún og fleiri áhugaverða staði.

Hestamannafélagið Brimfaxi

Minni-Þruman

Félagsmiðstöðin Þruman býður upp á skipulagt tómstundastarf fyrir nemendur sem
eru að ljúka 4.-7. bekk í sumar.
Öllum er frjálst að taka þátt í starfinu
og er þátttakan gjaldfrjáls.
Í Minni-Þrumunni er lögð áhersla á að þjálfa
samskiptafærni og auka almenna félagsfærni barna.
Opnunartími Þrumunnar í sumar verður
auglýstur á grindavik.is.

Hestamannafélagið Brimfaxi býður upp
á reiðnámskeið fyrir börn og unglinga
í samstarfi við Arctic Horses. Markmiðið
er að börn hafi gaman af námskeiðinu og
kynnist undirstöðuatriðum hestamennsku.
Ekki þarf að hafa aðgang að hesti til að
taka þátt.

Kvikan verður opin
í allt sumar

Auk sýningarinnar Saltfiskur í sögu þjóðar
á efri hæð hússins verða viðburðir á vegum
hússins á hverjum miðvikudegi.
Leikhópurinn Lotta mun heimsækja Kvikuna
21. júní kl. 17:00. Leikhópinn ættu allar fjölskyldur að þekkja en í sumar sýnir hópurinn
leikritið Mjallhvíti.
Aðgangur á sýninguna er ókeypis.

Sumarlestur

Sumarlestur bókasafnsins verður á sínum
stað í sumar.
Sumarlesturinn er fyrir nemendur í 1.-6.
bekk og veitt eru lítil verðlaun fyrir 5, 10, 15
og 20 lesnar bækur.
Allar rannsóknir sýna að börn sem lesa yfir
sumarið standa betur að vígi að hausti en
þau sem ekkert lesa. Foreldrar eru hvattir
til að aðstoða börn sín við að halda í þann
lestrarhraða og lesskilning sem þau hafa
unnið að í vetur.

Leikjanámskeið
og íþróttaæfingar

UMFG býður börnum í 1.-3. bekk að sækja
leikjanámskeið í sumar líkt og undanfarin
ár. Á leikjanámskeiðunum er boðið upp á
íþróttir, leiki, listir og fullt af skemmtilegum uppákomum sem tengjast mannlífinu
í Grindavík. Farið verður í vettvangsferðir,
sund og ótal margt fleira.

Knattpyrnudeild UMFG

Boðið er upp á fjölbreytt starf fyrir börn og
unglinga í sumar.
Í boði verða hefðbundnar æfingar og knattspyrnuskóli svo allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi.

Golfklúbbur Grindavíkur

Golfkúbburinn heldur úti metnaðarfullu
barna- og unglingastarfi í sumar. Iðkendur
í 5.-10. bekk æfa tvisvar í viku.
Námskeið fyrir yngri iðkendur verða í boði
í júní. Vel er tekið á móti nýjum iðkendum.

Sumarsund

Sundlaug Grindavíkur verður opin virka
daga 6:00-21:00 og um helgar 9:00-18:00
í sumar. Þá geta börn og unglingar, sem
lokið hafa 4. bekk, notað salina í íþróttahúsinu til að æfa sig í sinni íþrótt ef salirnir
eru ekki í notkun. Yngri börn mega mæta í
fylgd með foreldrum.
Nánari upplýsingar um það sem er í boði
fyrir börn, ungmenni og foreldra í Grindavík
sumarið 2022 er að finna á vefnum
fristundir.is.

Góða skemmtun
á Sjóranum síkáta
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Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur

Hæ, hó, jibbí, jei!
Grindavíkurbær býður íbúum til
veislu í tilefni af þjóðhátíðardegi
Íslendinga.
08:00 Fánar dregnir að húni
10:00 Hátíðarstund við Grindavíkurkirkju
		

➡ Ávarp fjallkonu

		

➡ Ávarp fulltrúa bæjarstjórnar

		

➡ Ávarp sóknarprests

		

➡ Kirkjukór Grindavíkur syngur

			

ættjarðarlög

13:00 17. júní hlaup og karamelluregn
		
á Grindavíkurvelli fyrir 12 ára og yngri

14:00-17:00 Hátíðaropnun í Kvikunni
		

➡ Hoppukastalar fyrir börnin

		

➡ Börnum boðið á hestbak

		

➡ Húllahringir og krítar í Húllinu

		

➡ Töframaðurinn Einar Aron

		

➡ Kaffiveitingar í boði í tilefni dagsins

		
➡ Sýningin Saltfiskur í sögu þjóðar
			 opin á efri hæðinni

*Birt með fyrirvara um breytingar.

Nánar á grindavik.is

