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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er form og tilgangur sjómannadagsins í Vestmannaeyjum skoðaður 

útfrá kenningum um sviðslist. Ritgerðinni er skipt í fimm hluta en í byrjun verður 

fjallað um hátíðir og nýjustu rannsóknir á þeim hér á landi. Í öðrum hluta er tekin fyrir 

sviðslistafræði og þær kenningar sem stuðst er við þegar fjallað verður um 

sjómannadaginn í Vestmannaeyjum. Þriðji kafli er um uppruna dagsins allt frá fyrstu 

hugmyndum, þangað til dagurinn varð að veruleika í Reykjavík 1938. Þá er farið í 

uppruna dagsins í Vestmannaeyjum en einnig sagt frá þeim hátíðum er voru fyrir 

meðal sjómanna þar. Í fjórða kafla er svo sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum 

skoðaður út frá kenningum um sviðslist, en þar mun ég styðjast við viðtöl er ég tók 

við sex einstaklinga um upplifun þeirra á deginum, ásamt heimildum úr 

fundargerðarbókum sjómannadagsráðs og Sjómannadagsblaði Vestmannaeyja. Að 

lokum er fjallað um tilgang sjómannadagsins frá sjónarhóli þeirra er ég tók viðtal við. 

Abstract 

This paper examines the structure and meaning of “Seamen’s  Day” in 

Vestmannaeyjar, Iceland in the light of several theories of Performance. The research 

is divided into five chapters.  

Chapter One examines celebrations in Iceland and the newest Icelandic 

research in this area. Chapter Two presents the theories of performance art that this 

research is based upon. Chapter Three traces the history of “Seamen’s Day” from its 

conception to the first actual celebrations in Reykjavík, 1938 and subsequently to the 

origins of “Seamen’s Day” in Vestmannaeyjar and other local celebrations held 

among seamen. Chapter Four represents the main body of the research and examines 

the structure of “Seamen’s Day” in relation to theories of Performance. Six interviews 

taken with local people about their experiences of the celebration are examined in 

addition to historical source materials drawn from the minutes of the “Seamen’s Day” 

committee and “Seamen’s Day” annual magazine. 

Chapter Five discusses the reasoning behind the “Seamen’s Day” celebrations 

from the viewpoints of those who took part in the research. 



 4 

Efnisyfirlit 

Útdráttur...............................................................................................................................3. 

Myndayfirlit...............................................................................................................................5. 

Inngangur.................................................................................................................................13. 

I. Hvað er hátíð........................................................................................................................15. 

    I. a. Rannsóknir á hátíðum...................................................................................................16. 

II. Sviðslist og kenningar um leiki og helgisiði.......................................................................18. 

    II. a. Sviðslist…………………………………………………….......................................18. 

    II. b. Kenningar um leiki og helgisiði..................................................................................23. 

III. Uppruni og saga Sjómannadagsins……………………………………............................26. 

    III. a. Heimildir um Sjómannadaginn…………………………………..............................26. 

    III. b. Saga Sjómannadagsins…………………………………………...............................27. 

    III. c. Saga dagsins í Vestmannaeyjum………………………………................................33. 

    III. d. Staða dagsins í dag…………………………………………….........................…....39. 

IV. Sjómannadagurinn sem sviðslist………………………………….........................….......40. 

    IV. a. Inngangur……………………………………………….............................……......40. 

    IV. b. Þáttakendur……………………………………………..…......................................40. 

    IV. c. Undirbúningur fyrir Sjómannadaginn........................................................................43. 

    IV. d. Hátíðarsvæðið............................................................................................................46. 

    IV.e. Athafnir/ viðburðir......................................................................................................47. 

       IV. e. 1. Fótboltinn...............................................................................................................47. 

        IV. e. 2. Kappróður..............................................................................................................50. 

        IV. e. 3. Koddaslagur, lokahlaup og aðrar keppnir á bryggjunni..............................................53. 

        IV. e. 4. Kvöldskemmtanir...................................................................................................56. 

        IV. e. 5. Skrúðgangan..........................................................................................................60. 

        IV. e. 6. Guðþjónustan og minningarathöfnin.........................................................................63. 

        IV. e. 7. Hátíðardagskráin á Stakkagerðistúni.........................................................................65. 

        IV. e. 8. Aflakóngur.............................................................................................................67. 

    IV. f. Eftirmál.......................................................................................................................69. 

V. Tilgangur Sjómannadagsins................................................................................................73. 

VI.Samantekt...........................................................................................................................75. 

Niðurstaða................................................................................................................................77. 

Heimildaskrá............................................................................................................................79. 

Þakkir.......................................................................................................................................86.



 5 

Myndayfirlit: 

  

 

Mynd 1. Kort af Vestmannaeyjabæ: 1. Týsheimilið. 2. Þórsvöllur. 3. Friðarhöfn  

4. Akóges. 5. Stakkagerðistún. 6. Alþýðuhúsið. 7. Samkomuhúsið. 8. Landakirkja og 

minnismerkið. 9. Höllin.  
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Mynd 2. Tekin á fyrsta sjómannadeginum í Reykjavík 6.júní 1938 og sýnir þann 

gífurlega fjölda sem var komin þar saman. Myndin er í eigu Ljósmyndasafns 

Reykjavíkur og birt með þeirra leyfi. Ljósmyndari: Karl Christian Nielsen. KAN 002 

104 4-2.jpg 

 

 

Mynd 3. Sýnir fyrstu kappróðrabátana í Vestmannaeyjum en þeir voru notaðir til 

1974. Myndina tók  Þórarinn Einarsson (Tóti í Berjanesi). Sótt 6. apríl 2011 af       

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Tib_%28100%29.jpg                                                 

  

 

http://heimaslod.is/images/0/07/Tib_%28100%29.jpg
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Mynd 4. Bjórflaska vel merkt VE 444 og mynd af bátnum með. Myndin var tekin 

milli jóla og nýjárs 2010 af  höfundi. 

  

Mynd 5. Sá hluti af Þórsvellinum sem notaður var í keppni 4. júni 2010. Mynd í eigu 

höfundar. 

 

Mynd 6. Vestmannaeyjahöfn, innst er Friðarhöfn. Sótt 26. febrúar 2011 af        

http://www.vestmannaeyjar.is/?p=111&id=1093                                      

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg 

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg 

 

  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg
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Mynd 7. Friðarhöfn. Hátíðarsvæðið er innst á myndinni en myndin er tekin 5. júní 

2010 af höfundi.  

 

Mynd 8. Fyrir miðri mynd sést í kappróðurbátana tvo en þarna í miðri höfninni byrjar 

kappróðurinn. Mynd í eigu höfundar tekin þann 5. júní 2010 

 

Mynd 9. Fjær á myndinni sést í lokin og flotbryggjurnar sem notaðar eru í 

lokahlaupið. Hér áður fyrr var notast við tunnur í hlaupið og hét þetta þá tunnuhlaup. 

Þá er koddaslagur í gangi fremst á myndinni. Mynd í eigu höfundar tekin þann 5. júni 

2010.  
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Mynd 10. Á bryggjunni sést í fánanna, en sum skip voru einnig skreytt með 

signalfánum. 

Mynd í eigu höfundar tekin þann 5. júní 2010. 

 
 

Mynd 11. Þessi virðist hafa klætt sig upp í skipstjórabúning. Mynd í eigu höfundar 

tekin þann 5. júní 2010. 

 

Mynd 12. Gamla Höllin (Samkomuhúsið) í Vestmannaeyjum nú kirkja 

Hvítasunnusafnaðarins. Mynd í eigu höfundar tekinn vorið 2009. 
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Mynd 13. Húsið Akóges er staðsett við Hilmisgötu en beint á móti húsinu er 

Stakkagerðistún. Sótt 8. desember 2010 af  

http://heimaslod.is/index.php/Ak%C3%B3ges 

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg 

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg  

 

Mynd  14. Nýja Höllin Vestmannaeyjum. Sótt 18. janúar 2011 af 

http://www.eyjafrettir.is/frettir/2010/06/04/leidretting_fra_hollinni. 

 

Mynd 15. Skrúðgangan gengur upp Heiðarveginn á sjómannadaginn 1972. Myndina 

tók Sigurgeir Jónasson ljósmyndari og er hún birt með hans leyfi. Mynd númer 1157 

af Sigurgeir.is 

http://heimaslod.is/index.php/Ak%C3%B3ges
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Ak%C3%B3ges.jpg
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Mynd 16. Landakirkja. Sótt 18. janúar 2011 af 

http://www.heimaslod.is/index.php/Landakirkja 

 
 

Mynd 17. Minningarstundin við minnismerkið um hrapaða og drukknaða. Mynd í 

eigu höfundar tekin þann 6. júní 2010. 

http://www.heimaslod.is/index.php/Mynd:Landakirkja.jpg
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Mynd 18. Stakkagerðistún eða sá hluti þar sem hátíðarhöldin fóru fram. Mynd í eigu 

höfundar tekin þann 6. júní 2010. 

 

Mynd 19. Loftmynd af Stakkagerðistúni og næsta nágrenni. Í miðju túninu er  

tjörn og upp frá henni eru tröppur sem í dag er notast við sem svið á  

sjómannadeginum. Neðarlega á túninu  má síðan sjá minnisvarðan um Oddgeir   

Kristjánsson. Sótt 14. mars 2011 af 

http://heimaslod.is/index.php/Stakkager%C3%B0ist%C3%BAn 

http://heimaslod.is/index.php/Stakkager%C3%B0ist%C3%BAn
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Stakk%C3%B3.jpg
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Inngangur 

Að halda hátíð til að lyfta sér upp úr hversdagsleikanum er athöfn sem flestir hafa 

gaman af. Á mínum heimaslóðum í Vestmannaeyjum hafa hinar ýmsu hátíðir fest sig í 

sessi hvort sem upphaf þeirra er tengt staðnum eins og Þjóðhátíðin eða fengnar 

annarstaðar frá líkt og sjómannadagurinn. Þessar tvær hátíðir teljast líka til aðalhátíða 

bæjarins ásamt jólum. En segja má að á þessum þrem hátíðum er nánast allur 

fiskiskipafloti Vestmannaeyinga í landi. Fiskveiðar eru líka aðalatvinnuvegur 

Vestmannaeyinga og því eru tengsl bæjarbúa við Sjómannadaginn sterk. Ég er sjálf 

nokkuð tengd sjómannadeginum sem eiginkona sjómanns, móðir og dóttir sjómanns. 

Sem barn sótti ég öll hátíðarhöld sjómannadagsins sem haldin voru í bænum enda bjó 

ég rétt hjá aðalhátíðarsvæðinu á Stakkagerðistúni. Þessa helgi var líka leyfilegt að fara 

niður á bryggju, sem taldist til bannsvæða og hafði því mikið aðdráttarafl. Í dag er 

þetta sú hátíð sem ég tek helst þátt í auk Þjóðhátíðar Vestmannaeyja og kirkjulegra 

hátíða eins og jólanna.   

En hvers konar hátíð er sjómannadagurinn, dagur sem helgaður er einni 

starfstétt? Þetta er ekki eini dagurinn sem helgaður er starfstétt á Íslandi, til dæmis má 

nefna 1. maí sem helgaður er verkamönnum og fyrsta mánudag ágústmánaðar sem 

helgaður er verslunarmönnum. Mismunur þessara hátíða er nokkur. Þann 1. maí fara 

menn í kröfugöngur og krefjast aukinna réttinda en Verslunarmannadagurinn var 

hugsaður sem frídagur verslunarmanna.
1
 Sjómannadagurinn einkennist meira af því 

að menn skemmta sér og hver öðrum, kynna öryggismál og minnast látinna félaga. 

Mig langaði að kanna þróun hátíðahalda sjómannadagsins í Vestmannaeyjum frá 

þjóðfræðilegu sjónarhorni. Í fyrsta lagi að meta hverskonar hátíð er 

sjómannadagurinn. Í öðru lagi hvaða þýðingu hann hafði fyrir sjómenn og aðra hér 

áður fyrr. Þá athuga ég hvaða augum nokkrir  þátttakendur líta á daginn í dag. Þessum 

spurningum mun ég svara með því að skoða sjómannadaginn út frá kenningum um 

sviðslist.  

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í fyrstu er fjallað um hátíðir og nýjustu 

íslenskar þjóðfræðirannsóknir er gerðar hafa verið á hátíðum á Íslandi, þá kemur að 

sviðslistafræðinni og þeim kenningum sem  falla að greiningu minni á 

sjómannadeginum. Þá tek ég fyrir heimildir um uppruna og þróun sjómannadagsins í 

                                                 
1
 Í dag er helgin fyrir frídag verslunarmanna ein mesta ferðahelgi sumarsins, en þá eru líka flest allar 

matvöruverslanir og veitingastaðir opnir og því er varla hægt að segja að allir verslunarmenn fái frí. 
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Reykjavík sem og í Vestmannaeyjum. Síðan greini ég sjómannadaginn út frá 

kenningum um sviðslist og að lokum mun ég fjalla um tilgang sjómannadagsins út frá 

skoðunum þátttakenda. Ritgerðin er byggð á vettvangsrannsókn sem ég framkvæmdi 

sjómannadagshelgina 4.- 6. júní 2010, reynslu mína af hátíðarhöldunum og viðtölum 

við sex einstaklinga um sjómannadaginn og þáttöku þeirra í hátíðahöldunum, ásamt 

öðrum skriflegum heimildum. En líkt og ég nefndi í upphafi mun ég byrja að fjalla um 

það fyrirbæri sem við köllum „hátíð“. 
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I. Hvað er hátíð?  

Samkvæmt Íslenskri orðabók er orðið hátíð skilgreint á þennan hátt „Vegleg 

samkoma oft í tilefni tímatalstengdra, trúarlegra eða þjóðmenningarlegra atburða“ 

(Mörður Árnason, 2002:550). Í eldri íslenskum heimildum eins og Íslendingasögum 

er orðið tengt við kirkjulegar athafnir (Kristín Einarsdóttir, 2004:13). Sú skýring á 

kannski ekki við lengur. En að halda hátíð er mannlegt atferli sem fólk notar til að 

lyfta sér upp úr hversdagsleikanum. Á hátíðum högum við okkur öðruvísi; margt 

verður leyfilegt sem annars er það ekki. Við gerum vel við okkur í mat og drykk, 

klæðum okkur öðruvísi og áhyggjur hversdagsleikans víkja fyrir glaum og gleði. En 

segja má að hátíðir endurspegla oft það samfélag sem við búum í, líkt og 

sjómannadagurinn, sem er hátíð haldin við sjávarsíðuna þar sem fiskveiðar fara fram, 

en ekki upp til sveita í bændasamfélaginu, þannig er einkennum sjómanna haldið á 

lofti á sjómannadeginum (Turner, 1982:11). Einnig eru hátíðir flokkaðar niður eftir 

því hvort um sé að ræða hátíðir ársins, ævinnar, þjóðarinnar, hópsins eða 

heimatilbúnar hátíðir (Kristín Einarsdóttir, 2004:20; Santino, 1994:xix).  En hvernig 

hátíð er þá sjómannadagurinn?  

Sem hátíð er sjómannadagurinn samkvæmt Árna Björnssyni veraldlegur 

merkisdagur, einn af þjóðminningardögunum er urðu til eftir þjóðhátíðina 1874 

(1993:20). Verslunarmannahelgin og Þjóðhátíð Vestmannaeyja teljast einnig til þessa 

hóps. Þetta eru dagar sem í fyrstu eru merktir ákveðnum hópi en verða með tímanum 

einskonar sameign þjóðarinnar. Að þessari niðurstöðu komst Árni Björnsson þegar 

hann flokkar hátíðir niður í tvo hópa, veraldlega merkisdaga eða helgidaga kristinnar 

kirkju í bók sinni Saga daganna. Þar er sjómannadagurinn settur í hóp með íslenskum 

hátíðum eins og sumardeginum fyrsta og þorrakomu sem séríslenskt fyrirbrigði (Árni 

Björnsson, 1993:20, 29).  

En þó sjómannadagurinn sé í þeirri mynd sem hann er hér á landi sérstakur eru 

til heimildir um hátíðir sjómanna í öðrum löndum, eins og í Færeyjum en þar er 

haldinn sjómannadagur þriðju vikuna í ágúst, að minnsta kosti í Klakksvík sem er 

annar stærsti bær Færeyja (Sótt 10. janúar 2011 af: http://www.visitnordoy. 

fo/index.asp?pID={E94CC885-3701-4691-84DA-D699C2ED6FDB}). Þá nefnir 

Guðmundur Hallvarðsson í viðtali í Morgunblaðinu 5. júní 1999 að sjómannadagur sé 
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haldinn hátíðlegur á Filippseyjum. Alþjóðasiglingamálastofnun
2
 hefur einnig haldið 

uppá dag sjómannsins en lítið hefur farið fyrir þeim degi hér á landi. Þessar hátíðir eru 

samt sem áður ólíkar sjómannadeginum íslenska. En eins og kom fram hér á undan þá 

er sjómannadagurinn á Íslandi séríslenskt fyrirbrigði, líkt og Árni Björnsson kemur að 

i bók sinni Sögu daganna. Bókin er byggð á rannsóknum hans á íslenskum 

hátíðisdögum en um þá útkomu og nýrri rannsóknir mun ég fjalla um næst. 

I. a. Rannsóknir á hátíðum 

Sá sem hvað mest hefur rannsakað hvaða hátíðir fyrirfinnast á Íslandi er Árni 

Björnsson en hann gaf út bókina Saga daganna árið 1993
3
 líkt og ég nefndi  í 

kaflanum að framan. Bókin er byggð á rannsóknum hans á hátíðum og siðum á 

Íslandi, rannsóknum sem má segja að hafi byrjað með útgáfu bókarinnar Jól á Íslandi 

sem kom út árið 1963. Sú bók var byggð á kandidatsritgerð hans frá árinu 1961. Í 

gegnum árin hefur Árni gefið út þó nokkrar bækur um hátíðir og siði hér á landi. Þær 

nýjustu eru Saga Jólanna 2006 og bókin um Þorrablót 2008 en sú bók er endurútgáfa 

bókarinnar frá árinu 1986. Í bókinni  Saga daganna frá 1993 fer Árni yfir sögu og 

þróun hátíðisdaga á Íslandi. Bókin er einskonar handbók með fræðilegu ívafi, hann 

tekur þó sjálfur fram í inngangi að fræðilega sé bókin svolítið skjöldótt (Árni 

Björnsson, 1993:7-10). Samt sem áður er farið ítarlega í hvaða hátíðisdagar voru og 

eru haldnir hátíðlegir hér á landi, hverjir eru virkir og hverjir hafa misst virkni sína, 

það er að þeir eru ekki lengur haldnir hátíðlegir. Árni fer þó ekki bara yfir þróun 

hátíðisdaga og siða heldur kannar hann einnig uppruna þeirra og ber saman við 

sambærilega hátíðisdaga í öðrum löndum.
4
 Bókin er því gott yfirlit yfir hátíðir hér á 

landi, bæði veraldlegar sem kirkjulegar hátíðir og þróun þeirra til dagsins í dag. 

Niðurstaða hans á þessum rannsóknum sem hann hafði stundað í þó nokkur ár er sú að 

náttúran, atvinnuhættir og samfélagsgerð höfðu mest áhrif á hátíðir á Íslandi, hvaða 

hátíðir héldu sinni virkni og hvaða hátíðir dóu út. Þá telur hann að kirkjan hafi lagað 

sig að samfélaginu en ekki samfélagið að kirkjunni (Árni Björnsson, 1993:28). 

                                                 
2
 Dagurinn er haldinn hátíðlega á hverju ári. Einn af tilganginum með deginum er að minna á 

öryggismál sjómanna. Sótt 11. apríl 2011 af: http://www.imo.org/Pages/home.aspx  

 
3
 Önnur prentun kom út 1996 og  önnur útgáfa árið 2000 en í þeim eru nokkrar leiðréttingar og 

viðbætur frá höfundi.  
4
 Sjá bls. 115, 124, 161, 181, 187, 205, 219, 271, 293, 299 og 315,  sem dæmi í bókinni Saga daganna 

frá 1993.   



 17 

Þá hafa verið gerðar nokkrar nýlegri rannsóknir á hátíðum, þar á meðal 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja, sem eins og sjómannadagurinn er talinn vera veraldlegur 

merkisdagur (Árni Björnsson, 1993:20). Þjóðfræðingurinn Elsa Ósk Alfreðsdóttir 

gerði BA ritgerð um Þjóðhátíð Vestmannaeyja árið 2007. Þar skoðar hún hátíðina út 

frá kenningum um leiki og karnival og útskýrir um leið hvernig samfélagsbreytingar 

hafa áhrif á hátíðina, hvernig þjóðhátíðin breyttist úr hátíðlegri samkomu í karnival á 

þeim hundrað árum sem hún hefur verið haldin. En samt sem áður telur Elsa að 

Vestmannaeyingum hafa tekist að halda í hið hátíðlega sem kemur best fram að 

deginum til þegar fjölskyldur mæta í Dalinn í sparifötunum og varla sést vín á manni 

(Elsa Ósk Alfreðsdóttir, 2007:52).  

 Aðrar nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi eru rannsóknir á 

dulbúningasiðum sem oft eru samhliða hátíðisdögum. Þar má nefna MA ritgerð 

Kristínar Einarsdóttur frá 2004 um öskudagssiði hér á landi, og BA ritgerð Vilborgar 

Davíðsdóttur frá árinu 2005 um dulbúninga og heimsóknarsið sem stundaður er á 

þrettándanum ár hvert á Þingeyri við Dýrafjörð. Þá er líka hægt að nefna rannsóknir 

Terry Gunnells á dulbúningasiðum tengdum útskriftum í framhalds- og 

menntaskólum hér á landi og busavígslum (Gunnell, 2003:471; 2006:823; 2007:705). 

Greinar byggðar á þessum þrem síðastnefndum rannsóknum hafa verið gefnar út 

ásamt öðrum rannsóknum á dulbúningasiðum á Norðurlöndum í bókinni Masks and 

Mumming in the Nordic Area (2007). Í þeirri bók er leitast við að sýna fram á það 

nýjasta í aðferðum og þróunum við rannsóknir á dulbúningasiðum. 

 Það sem segja má að sé ólíkt með rannsóknum Árna og þessum nýlegri 

rannsóknum er það að Árni er aðallega að skoða tengingu hátíða við fortíðina, hvernig 

hátíðir fóru fram og hver sé virkni þeirra í nútímanum eða eins og ég tel að hann 

skoðar sagnfræðilegan hluta hátíða. Í hinum rannsóknunum er þetta einnig skoðað, en 

einnig eru  þáttakendurnir  sjálfir skoðaðir, hvers vegna þeir tóku þátt og hvaða áhrif 

hátíðir og siðir hafa á samfélagið eða þá hvort samfélagið hafi áhrif á þá. Þetta gera 

rannsakendurnir með því að gera vettvangsrannsóknir á hátíðum, þannig að þeir eru 

ekki bara áhorfendur heldur þátttakendur. Mín rannsókn byggist á báðum aðferðum 

með því að ég fer ýtarlega í sagnfræðilegan hluta sjómannadagsins en skilgreini 

einnig hvernig breytingar í samfélaginu hafa áhrif á hátíðina og virkni hennar. En áður 

en ég tek fyrir uppruna sjómannadagsins mun ég fjalla um sviðslist og kenningar 

tengdar þeim fræðum, og hvaða gagn slíkar aðferðir hafa fyrir rannsóknir á hátíðum. 
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ll.  Sviðslist og kenningar um leiki og helgisiði 

Á hátíðum líkt og sjómannadeginum fara fram hinir ýmsu dagskrárliðir sem hentugt 

er að greina út frá sviðslistafræði. Í þessum kafla verður sviðslistafræðin sem 

fræðigrein  kynnt, ásamt kenningum tengdum greininni og er þá aðallega stuðst við 

hugmyndir Richards Schechner. Útskýrð verða lykilhugtökin, leikur (play) og 

helgisiður (ritual), og fjallað um á hvern hátt þau tengjast. Þá verður rannsóknarferlið 

tekið fyrir og hvernig sviðslist er rannsökuð. Kenningar Johan Huizinga um leiki og 

Arnolds van Gennep um umbreytingarsiði, ásamt kenningum Victors Turner um 

jaðartíma (liminality) og  liminoid ástand verða einnig kynntar. Þá verður einnig 

fjallað um kenningar Mircea Eliade um helgan tíma, en öll þessi hugtök eru vel til 

fallin fyrir rannsókn á sjómannadag. 

ll. a. Sviðslist 

Sviðslistafræði er þýðing úr ensku á orðunum „performance studies“. Í enskri orðabók 

er performance skilgreint sem athöfn eins og leiksýning, hljómleikar eða önnur 

skemmtun, en einnig dagleg athöfn sem einstaklingur framkvæmir í daglegu lífi eins 

og að koma börnunum á fætur á morgnanna (Hornby, 2005:1123).  

Af orðinu „sviðslist“ að dæma mætti halda að um einhverskonar list á sviði 

væri að ræða, en þó svo sé í mörgum tilfellum er það mikil einföldun. Samkvæmt 

Richard Schechner (1934) prófessor í sviðslistafræði
5
 er sviðslist:  

 

A broad spectrum of activities including at the very least the performing arts, 

rituals, healing, sports, popular entertainments, and performance in everyday 

life (Schechner, 2007:7). 

 

Annar fræðimaður, mannfræðingurinn Erving Goffman (1922- 1982) skilgreinir 

sviðslist í bók sinni, The Presentation of Self in Everyday Life þannig: „A 

“performance” may be defined as all the activity of a given participant on a given 

occasion which serves to influence in any way any other participants“ (Goffman, 

1959:15). Samkvæmt kenningum Goffmans er sviðslist því hegðun eða atburður er 

fólk æfir sig fyrir meðvitað eða ómeðvitað. Það að æfa sig fyrir leiksýningu er öllum 

ljóst, en hvernig fer æfingin þá fram í hinu venjulega daglega lífi: Við lærum rétta 

hegðun í barnæsku og uppvexti, hvernig við eigum að haga okkur innan um annað 

                                                 
5
 Schechner er prófessor við Tisch school of the arts sem er ein af stofnunum við Háskólann í New 

York.  
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fólk, en þannig lærum við hver sé staða okkar í samfélaginu (Schechner, 2006:28-29). 

Það mætti því oft skilja sviðslist sem athöfn þar sem fólk aðgreinir sig frá öðrum, hver 

það er og hvað það gerir. Schechner kallar þessa endursköpun á meðvitaðri og 

ómeðvitaðri hegðun restored behavior. Eða eins og hann útskýrir: 

 
Restored behavior is the key process of every kind of performing, in everyday life, in 

healing, in ritual, in play, and in the arts. Restored behavior is “out there,” seperate 

from “me.” To put it in personal terms, restored behavior is “me behaving as if I were 

someone else, “or” as I am told to do, “or” as I have learned.” Even if I feel myself 

wholly to be myself, acting independently, only a little investigating reveals that the 

units of behavior that comprise “me” were not invented by “me.” Or quite the 

opposite, I may experience being “beside myself,” “not myself,” or “taken over” as in 

trance. The fact that there are multiple “me”s in every person is not a sign of 

derangement but the way things are (Schechner, 2006:34-35). 

 

Endursköpuð hegðun (e. restored behavior) er meðal annars þær venjur, siðir og 

hefðir sem við framkvæmum daglega, meðvitað eða ómeðvitað (Schechner, 2006:34). 

Allt sem við gerum hversdagslega er því hægt að segja að við framkvæmum (e. 

performum). Hegðun einstaklinga eða fjöldans er því hægt að rannsaka eins og 

sviðslist.  

Það er þó ekki hægt að segja að allt sé (is) sviðslist, en það er hægt að 

rannsaka allt sem (as) sviðslist. Takmarkanirnar eru háðar sögulegu og félagslegu 

samhengi og eins og Schechner útskýrir muninn: „There are limits to what “is” 

performance. But just about anything can be studied “as” performance. Something 

“is” a performance when historical and social context, convention, usage, and 

tradition say it is.“ (Schechner, 2006:38). Hátíðir, íþróttir, leiklist og leikir eru að 

jafnaði viðurkennd sviðslist, en ekki er hægt að ákvarða hvað sé (is) sviðslist án þess 

að vísa til sérstakra menningarlegra aðstæðna og viðhorfa samkvæmt þessu. Það er 

ekkert innbyggt í athöfninni sjálfri sem segir að þar sé um sviðslist að ræða, eða fellir 

hana ekki undir sviðslist (Schechner, 2006:38- 42). Samkvæmt kenningum 

Schechners og Goffmans má samt skoða alla hegðun „sem“ sviðslist. Í dag má þó 

segja að munurinn á því hvað sé (is) sviðslist og sem (as) sviðslist hverfandi vegna 

áhrifa frá alþjóðavæðingunni. Má þar nefna internetið og aukin áhrif fjölmiðla á 

þjóðfélög (Schechner, 2006:44- 45). En til að sýna betur hvað Schechner á við raðar 

hann hinum ýmsu athöfnum í samfellda röð frá leik til siða, eins og sýnt er hér: 

„PLAY- GAMES- SPORTS- POP ENTERTAINMENTS- PERFORMING ARTS- 

DAILY LIFE- IDENTITY CONSTRUCTIONS- RITUAL“ (Schechner, 2006:50). 
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Allar þessar athafnir má síðan skoða sem sviðslist, en þó ber að hafa í huga að þessi 

listi er ekki endanlegur. Margar athafnir flokkast með þeim athöfnum sem koma fram 

á lista Schechners. Til dæmis leikur (e. play) og helgisiðir (e. ritual) sem eru sitthvoru 

megin á listanum; það eru athafnir sem tengja má saman en eru líka undirstaðan í 

öllum hinum athöfnunum. En hver athöfn hefur sínar siðvenjur, reglur og hefðir sem 

farið er eftir (Schechner, 2006:51). Sem dæmi mætti taka fótboltann á 

sjómannadagshelginni en sú keppni er ekki það sama og Íslandsmótið í knattspyrnu, 

báðar athafnirnar eru keppnir en með ólík markmið, reglur og siði. 

Helgisiðir og leikir eru samtengdir sjómannadeginum, enda eru sýningar, 

ræðuhöld  og allskonar keppnisgreinar algengar í dagskrá dagsins/ daganna. En 

tilheyrir leikur bara keppnum? Samkvæmt hollenska sagnfræðingnum Johan Huizinga 

(1872-1945) er einkenni leiks: Að vera frjáls athöfn sem stendur fyrir utan daglegt líf, 

athöfn sem telst ekki alvarleg en á sama tíma gagntekur leikmanninn algjörlega. 

Leikurinn fer fram á vissum stað og vissri stundu og hefur sína siði og reglur sem fara 

ber eftir. Því er leikur sérstakt form af athöfnum sem hafa félagslegu hlutverki að 

gegna í samfélaginu (Huizinga, 1971:22, 32). Við leikum til að flýja 

hversdagsleikann, kanna hvað við getum og getu annarra. Leikur getur verið 

skipulagður líkt og knattspyrnuleikur eða óskipulagður eins og leikur barna. Leikur 

getur gengið út frá keppnum eða með samstarfi, verið opinn eða lokaður. Hann getur 

verið opinn fyrir allar stéttir eða lokaður fyrir aðra  en þá sem eru í sömu stétt 

(Huizinga, 2007:138- 139). Leikir hafa líka fylgt manninum frá upphafi enda leika 

dýrin sér einnig; það er nóg að horfa á hundinn á heimilinu. Þetta ferli er samt svo 

samofið okkur að erfitt getur verið að skilgreina það eins og Símon Jón Jóhannesson 

þjóðfræðingur hefur bent á í MA ritgerð sinni (2010:32). Sumir myndu segja að 

leikurinn endurspegli þjóðfélagið sem hann er leikinn í eins og sagt er frá í fyrsta 

kafla. Það sést líka best á þeim leikjum og keppnum sem hafa fylgt 

sjómannadeginum, til dæmis stakkasundi, kappróðri og karahlaupi. Allt eru þetta 

leikir er tengjast sjónum og sjómennsku á einhvern hátt. Tengslin eru þau að hlutirnir 

sem notaðir eru við leikina nota sjómenn við vinnu sína eða þá að leikirnir fara fram 

við eða á sjó. 

Helgisiðir eru síðan nátengdir leik, eins og Schechner sýnir; en hann segir að 

leikir og helgisiðir séu hjarta sviðslistar og að skilgreina megi sviðslist sem 

hefðbundna hegðun siða (restored behavior) sem hafa mikil áhrif á leik (Schechner, 

2006:89). En hvernig eru síðan siðir tengdir sviðslist? Skilgreining Catherine Bell 
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(1953-2008) prófessor í trúabragðafræðum
6
 á tengslunum er á þá leið að: „ritual 

comes to be seen as performance in the sense of symbolic acts specifically meant to 

have an impact on an audience and entreat their interpretive appropriation [...] a 

model of ritual activity provides the criteria for what is or is not ritual“ (Bell, 

2007:101). Helgisiðir eru því athöfn sem framkvæmd er til að hafa áhrif á 

þáttakendur. En með því að taka þátt í helgisið er viðkomandi að tengja böndin við 

aðra þáttakendur í athöfninni, eins og sýnt verður fram á i IV. e. 6.  kafla. 

En siðir eru ekki aðeins helgisiðir heldur er hægt að flokka þá í tvo hópa, 

heilaga eða veraldlega siði. Heilagir siðir eru það þegar fólk tjáir sig eða tekur þátt í 

trúarlegum athöfnum. Þetta geta verið bænir eða aðrar athafnir þar sem fólk tilbiður 

hluti eða guði, eins og guðþjónustan og minningarathöfnin sem fer árlega fram á 

sjómannadeginum. Veraldlegir siðir eru aftur á móti þeir siðir sem fólk tekur þátt í 

sínu daglega lífi. Í þessum flokki eru allskonar leikir eða aðrar veraldlegar athafnir 

sem ekki eru sprottnar af  trúarlegum toga. Samt sem áður er hægt að flokka flest allar 

formlegar athafnir sem sambland af heilögum og veraldlegum siðum (Schechner, 

2006:52-53). Sem dæmi mætti taka minningarstundina á sjómannadaginn í 

Vestmannaeyjum við minnismerkið um drukknaða og hrapaða. Þar er minnst látinna 

með veraldlegum siðum að lokinni guðþjónustu þar sem fram fer helgisiður.
7
 Við 

þessar athafnir og aðrar athafnir á sjómannadaginn geta  myndast viss tengsl við aðra 

þáttakendur, tengsl sem kallast communitas
8
 sem hafa áhrif á fólk.   

Tengsl helgisiða við hátíðir eru því til staðar, en Huizinga útskýrir tengslin 

þannig:  

 

At the great seasonal festivals the community celebrates the grand happenings in the 

life of nature by staging sacred performance, which represent the change of seasons, 

the rising and settings of the constellations, the growth and ripening of crops, birth, 

life, and death in man and beast (Huizinga, 1971:34). 

 

Á hátíðum eru því helgisiðir notaðir til að fagna árstíðum, uppskeru, lífi eða dauða. 

Huizinga útskýrir síðan tengingu leikja við hátíðir með þessum orðum: 

 
In the very nature of things the relationship between feast and play is very close. Both  

proclaim a standstill to ordinary life. In both, mirth and joy dominate, though not 

                                                 
6
 Hún er prófessor við Háskólann í Santa Clara, Kaliforníu USA. 

7
 Sjá kafla IV. e. 7. 

8
 Sjá kafla II. b. 
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necessarily – for the feast too can be serious; both are limited as to time and place; 

both combine strict rules with genuine freedom. In short, feast and play have their 

main characteristics in common (Huizinga, 1971:41). 

 

Tengsl þessara tveggja athafna við hátíðir er því alltaf til staðar. Það mætti því segja 

að bæði helgisiðir (ritual) og leikir (play) breyta fólki tímabundið eða endanlega
9
 á 

hátíðum (Schechner, 2006:53). Sjómannadagurinn sem hátíð og leikur, á líka sitt 

upphaf og endi, en þar koma einnig helgisiðir við sögu. Á deginum er fagnað 

uppskeru
10

 en einnig minnst hinna látnu. Því er ljóst að það er hægt að rannsaka 

daginn sem sviðslist. 

En hvernig fer svo rannsókn á sviðslist fram? Þegar sviðslist er rannsökuð 

einblína fræðimenn á þá athöfn sem fólk  framkvæmir, og hvernig það framkvæmir 

hlutina. Þetta er gert með vettvangsrannsókn en það er aðferð sem notuð hefur verið 

bæði  í mannfræði og þjóðfræði. Aðferð þjóðfræðinnar er samt ólík 

rannsóknaraðferðum mannfræðinnar. Í mannfræði er oftast verið að rannsaka 

menningu annarra en þess sem er rannsakandi, sá sem rannsakar stendur fyrir utan og 

skoðar athöfnina utan frá. Í sviðslist (þjóðfræði) er því öfugt farið, þar er athöfnin 

skoðuð innan frá með því að rannsakandinn tekur þátt í henni, eða þá að hann er hluti 

af athöfninni (Schechner, 2006:1-2). Þetta getur meira að segja verið hans eigin 

menning sem skoðuð er líkt og gert er hér í þessari ritgerð. Schechner telur þó að 

engin nálgun viðfangsefna sé hlutlaus, það sé enginn óhlutdrægur í rannsóknum 

sínum. En sá sem rannsakar sviðslist verður að vera vakandi fyrir því hvar hann 

stendur í sambandi við viðfangsefni sitt og taka afstöðu með eða á móti þeirri 

staðhæfingu sem sett er fram (Schechner, 2006:2). Við rannsókn á sviðslist er samt 

ekki bara verið að skoða hegðun og tjáningu þáttakenda sem áhorfenda heldur einnig 

heildarsvið athafnarinnar, það er byggingu; byrjun, miðju og enda. Þá er einnig 

mikilvægt að skoða undirbúninginn, eftirmál og hvernig umhverfið er, til dæmis 

sviðið/ rýmið, lýsingu og hljóð, sem fylgir athöfninni (Schechner, 2006:225; T. 

Gunnell, 2009). 

Í sviðslistafræði er þannig tekið til umfjöllunar viðfangsefni sem spannar vítt 

svið allt frá helgisiðum til leikja, íþrótta, vinsælla skemmtana eða daglegt líf, sviðslist 

eins og leikhús, dans og músík, en einnig til hlutverka kynja, kynþátta eða stétta. Þá 

                                                 
9
 Um umbreytingasiði og hugtökin liminal og liminoid sjá kenningar kafli II. b. 

10
 Sá sem aflaði mest á vetrarvertíðinni hlaut verðlaun á sjómannadeginum og var þar með aflakóngur. 

Sjá kafla IV. e. 8. 
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nær sviðslist einnig til lækninga, fjölmiðla og internetsins (Schechner, 2006:31, 126-

129, 172-173, 214). Allt þetta er hægt að skilgreina innan sviðslistafræðinnar. Allt 

sem fram fer á sjómannadaginn væri því einnig hægt að skilgreina sem sviðslist, frá 

keppnisgreinunum til messuformsins. Ég framkvæmdi því vettvangsrannsókn helgina 

sem sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur sumarið 2010 en ekki bara sem 

áhorfandi heldur einnig sem þátttakandi í hátiðahöldunum. Þá rannsókn mun ég fjalla 

um í IV. kafla. Hér á eftir verður aftur á móti farið í þær kenningar sem stuðst er við 

er fjallað verður um sjómannadaginn sem sviðslist. 

ll. b. Kenningar um leiki og helgisiði 

Eins og lýst var hér á undan eru helgisiðir (ritual) og leikir (play) tvær hliðar af 

sviðslistinni. Í þessum kafla verður aftur á móti byrjað á því að kynna nánar kenningar 

Johan Huizinga um tengsl ritual og play við hátíðir. Huizinga gaf út bókina Homo 

Ludens árið 1938. Þar tekur hann fyrir þá þýðingu sem leikir hafa í samfélaginu eða 

eins og hann segir sjálfur: 

  
Play is a voluntary activity or occupation executed within certain fixed limits of time 

and place, according to rules freely accepted but absolutely binding, having its aim in 

itself and accompanied by feeling of tension, joy, and the consciousness that it is 

“different” from “ordinary life”. Thus defined the concept seemed capable of 

embracing everything we call “play” in animals, children, and grown-ups: games of 

strength and skill, inventing games, guessing games, games of chance, exhibitions 

and performances of all kinds. We ventured to call the category “play” one of the 

most fundamental in life (Huizinga, 1971:47). 

 

Leikir (play) hafa því samkvæmt Huizinga mikilvægu hlutverki að gegna í okkar 

samfélagi. Við bregðum á leik reglulega á hátíðum eins og sjómannadeginum. 

Allskonar keppnir fara þar fram sem eins og hátíðir hafa sitt upphaf og sinn enda, í 

þeim er ákveðið leiksvið með fyrirfram gefnum reglum. Við leikum/ keppum til að 

lyfta okkur upp í hversdagsleikanum en við aðgreinum þá athöfn og leiksvæðið oft 

með því að klæða okkur í búninga sem sýnir hver er með í leiknum og hver ekki, enda 

eru búningar algengir á hátíðum.   

 En samkvæmt Huizinga eru leikir ekki bara keppnir heldur einnig oft siðir 

(ritual) eða eins og þeir verða kallaðir hér „helgileikir“. Á hátíðum fara oft fram 

helgileikir sem framkvæmdir eru ár eftir ár. Þeir eru oftast bundnir við hátíðir ársins 

(árstíðir) líkt og fjallað var um í kaflanum hér á undan, en eru eins og leikir bundnir 

við sérstakan tíma og stað, fögnuð og gleði en einnig alvöru (Huizinga, 1971:41). 
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Hátíðir líkt og leikir (play) og helgileikir (ritual) hafa því viss tengsl sem felast í því 

að um er að ræða athafnir sem fara fram á ákveðnum tíma og stað, þær hafa sínar 

reglur en einnig frelsi og eru frábrugðnar venjulegu lífi. 

Annar fræðimaður sem hefur rannsakað helgisiði sérstaklega er 

mannfræðingurinn Victor Turner (1920-1983) en á áttunda áratug tuttugustu aldar 

vann hann í nánu samstarfi við Richard Schechner sem er frumkvöðull á sviði 

sviðslistar, að hugmyndum þess síðarnefnda að kenningum um sviðslist (Schechner, 

2006:16-17). Turner var undir áhrifum kenninga Arnolds van Gennep um ástandið 

sem ríkir í vígsluathöfnum og reyndar á öllum hátíðum og leikjum (Schechner, 

2006:59; Turner, 1982:24). En van Gennep kom með kenningar um vígsluathafnir í 

bók sinni Rites de Passage árið 1908. Þar segir hann að allar breytingar í lífinu eða á 

árinu kalli á breytingasiði. Van Gennep lýsti hvernig vígsluathafnir innihalda oft 

þrennskonar helgisiði: kveðjuathafnir (rites of separation) þar sem fólk segir skilið 

við ákveðinn hóp eða samfélag; yfirfærslusiði (transition rites) sem endurspegla það 

millibilsástand sem myndast þegar fólk er fyrir utan samfélagið eða hópinn og svo 

innvígsluathafnir (rites of incorporation) en það er þegar fólk er tekið inn í hópinn eða 

samfélagið (van Gennep, 1960:10). Það var einmitt kenning van Genneps um 

millibilsástand sem var kveikjan að hugmyndum Turners er hann þróaði hugmyndina 

sínar í liminality. Það hefur einnig verið kallað jaðartímabil (Elsa Ósk Alfreðsdóttir, 

2007:19; Kristín Einarsdóttir, 2004:20).  

Millibilsástand á sér stað á miðstigi vígsluathafna þegar margt verður leyfilegt 

sem annars er ekki við hæfi og reglur samfélagsins eru lagðar til hliðar (Turner, 

1982:36). Þetta millibilsástand vakti hrifningu Turners en í því sá hann möguleika á 

því að nýir siðir yrðu til, nýtt ástand skapaðist og að hópar tengdust betur saman 

(Schechner, 2006:66). Þegar hópar tengjast betur saman myndast tengsl sem Turner 

kallar communitas eins og sagt var frá í kafla II. a. (Turner, 1982:45-48). Hann talar 

svo um liminoid ástand sem gerist í veraldlegum leikjum, en endurspegla jaðarástand 

(Turner, 1982:33). Sem dæmi um svona ástand mætti taka busadaga eða dimission. Á 

báðum þessum dögum er um að ræða hópa sem eru að bíða eftir því að komast í 

annan hóp, þeir standa á einhverskonar þröskuldi milli hópa og bíða eftir því að 

komast áfram. Þeir eru merktir eða í búning er aðgreinir þá frá hinum (Gunnell, 

2003:471-480; 2006:823-833; 2007:709).  

Kenningu sína um liminality þróaði Turner síðan meir er hann rannsakaði 

sviðslist. Hann tók eftir þeim mun á helgisiðum/ leikjum í þjóðlegri og nútíma 
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menningu: Í þjóðlegri menningu er oftast skylda að taka þátt í leikjum/ siðum en ekki 

alltaf í nútíma menningu. Turner notaði þá áðurnefnd hugtakið liminoid til að útskýra 

jaðarástand sem gerast á vinnustað eða í tómstundum þegar fólk tekur þátt í leikjum af 

fúsum og frjálsum  vilja (Schechner, 2006:67). Við það ástand verður oft umbreyting 

á þátttakendum þegar fólk lifir sig fullkomlega inní athöfnina sem það tekur þátt í 

Schechner talar þá um transportations (Schechner, 2006:72). Liminoid hugtakið á því 

við er fólk breytist tímabundið eins og í jaðarástandi. En þetta á við þær athafnir sem 

fólk fer í sjálfviljugt líkt og leiki og keppnir sem haldnar eru árlega eins og á 

sjómannadaginn/ helgina.   

Enn einn fræðimaðurinn tekur í sama streng og Gennep í umræðum á því sem 

gerist á hátíðum. Þetta er rúmenski trúabragðafræðingurinn Mircea Eliade (1906-

1986). Hans túlkun á hátíðum ársins er að: 

 
Festivals take place in sacred time, or in other words, as Marcel Mauss points out, in 

Eternity. But there are some seasonal feasts- certainly the most important ones- which 

give us a glimpse of something more: the wish to destroy the profane time that is past 

and establish a “new time”. In other words, the seasonal feast, which close one cycle 

of time and open another set out to achieve a complete regeneration of time (Eliade, 

1976:398).  

 

Sem dæmi um heilagan tíma af þessu tagi nefnir Eliade í bók sinni Patterns in 

Comparative Religion er kom út árið 1958 að taka megi stundina er fólk í altarisgöngu 

tekur við víni og brauði sem á að samsvara blóði og holdi krists. Þessi líking við 

atburð er á að hafa gerst  fyrir 2000 árum gerir stundina heilaga (Eliade, 1976:391). 

Við verðum nátengd fortíðinni á þeirri stundu er við tökum við sakramentinu en 

gerum okkur einnig grein fyrir því að um endurnýjun tímans er að ræða. Heilagur tími 

er því lýsingin á einni hliðinni af jaðarástandi. Á hátíðum myndast oft slíkt ástand, en 

þar er það ekki bara tíminn sem er öðruvísi. Undirbúningstíminn telst líka mjög 

mikilvægur því undirbúningurinn sjálfur inniheldur einnig tíma sem er spennuhlaðinn 

og öðruvísi (Eliade, 1974:52). Hátíð eins og sjómannadagurinn krefst mikils 

undirbúnings, og er það einnig visst millibilsástand.  

Hér hefur verið fjallað um sviðslist sem fræðigrein og hvernig hægt er að 

skoða hátíðir út frá sviðslist og hugtökum tengdum henni. Þá hefur einnig verið farið 

yfir þær kenningar sem notaðar verða þegar fjallað verður um sjómannadaginn sem 

sviðslist í IV. kafla. En áður en ég tengi sjómannadaginn við sviðslist mun ég byrja á 

því að segja frá uppruna hátíðarinnar og þróun hennar til dagsins í dag.  
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lll. Uppruni og saga sjómannadagsins 

Sjómannadagurinn eða helgin eins og hægt er að tala um hátíðina í dag var haldin 

fyrst seint á fjórða áratug síðustu aldar. Þetta var hátíð sjómanna sem hóps en seinna 

meir breyttist dagurinn eins og gengur og gerist með tímanum og úr varð hátið 

þjóðarinnar.
11

 En hvernig var þessi þróun og hvernig stendur dagurinn sem 

sjómannadagur í dag? Hér á eftir mun ég byrja á því að fjalla um þær heimildir sem 

ég fann um sjómannadaginn, kosti þeirra og galla. Þar á eftir verður fjallað um þróun 

dagsins á Íslandi, síðan í Vestmannaeyjum og endað á því að taka fyrir stöðu dagsins í 

dag.  

lll. a. Heimildir um sjómannadaginn 

Heimildir um sjómannadaginn eru margvíslegar en elsta heimildin sem ég fann er frá 

árinu 1925 úr dagblaðinu Vísi (Jóhann Sigurðsson, 1925, 31. janúar). Sú heimild á 

samt ekki við daginn sem hátíð heldur er verið að auglýsa guðþjónustu, 

sjómannamessu í Reykjavík undir nafninu „sjómannadagurinn“. Dagurinn sem hátíð 

verður hins vegar til seint á fjórða áratug tuttugustu aldar og vilja sumir tengja þann 

dag við gamla lokadaginn 11. maí (Árni Björnsson, 1993:144). Aðrar heimildir um 

daginn er víða hægt að finna í dagblöðum, bókum og fundargerðum. En í bók Árna 

Björnssonar Saga daganna er einskonar yfirlit yfir þróun dagsins frá lokadeginum 

sem var gömul hátíð sjómanna hér sunnanlands til sjómannadagsins í dag. Í 

heimildaskrá Árna er Siglingasaga Sjómannadagsráðs eftir Ásgeir Jakobsson þar sem 

skráð er saga sjómannadagsráðs Reykjavíkur. Sagan er aðallega skráð eftir 

fundargerðabókum fulltrúarráðsins (sjómannadagsráðs) og nánum kynnum höfundar 

af sjómannadagssamtökunum (Ásgeir Jakobsson, 1988:7). Þessi bók er líka mjög góð 

heimild um tilurð og upphaf sjómannadagsins en fjallar nær einungis um daginn í 

Reykjavík.   

Á Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins er síðan hægt að finna svör um 

sjómannadaginn á Suðurlandi og í Reykjavík. Á árunum 1983-88 var send út skrá 

númer 56: Lifnaðarhættir í þéttbýli V. dagmunur og félagslíf. Þar er hægt að finna 

spurningu um sjómannadaginn undir: Árstíðubundnar hátíðir. Spurningarnar sem 

heimildarmenn þjóðháttardeildar voru spurðir um eru: Hvenær var byrjað að halda 

sjómannadaginn hátíðlegan í þínu þorpi eða bæ? Og hvernig fóru þau fram? Aðeins 

                                                 
11

 Sjá I. kafla: samkvæmt Árna Björnsyni var sjómannadagurinn fyrst í stað dagur sjómanna sem hóps 

en varð síðan einskonar sameign þjóðarinnar. 
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þrír heimildarmenn sögðu eitthvað meira frá deginum annað en að hann hafi verið 

haldinn. Þetta voru einn karlmaður fæddur 1908 úr Reykjavík, annar frá Eyrabakka 

fæddur 1903 og kona fædd 1902 af Suðurlandi. Það er því augljóst að heimildir um 

sögu dagsins í Reykjavík er frekar að finna í bókum, dagblöðum og tímaritum en ekki 

í lýsingum hins almenna borgara á deginum. 

Varðandi sögu sjómannadagsins í Vestmannaeyjum þá hefur einnig verið 

gefið út sjómannadagsblað þar frá árinu 1951 að undanskildu 1973 (eldgosið). Þessi 

blöð sem og Saga og efnisskrá Sjómannadagsblaðs Vestmannaeyja sem gefin var út 

2004 eru góðar heimildir um daginn. Í hverju blaði er yfirlit yfir sjómannadaginn ári 

áður, hvernig hann fór fram, hverjir voru heiðraðir og hverjir unnu í þeim keppnum er 

fóru fram. Aðrar nánari heimildir er svo hægt að finna í fundargerðarbókum 

sjómannadagsráðs Vestmannaeyja frá árinu 1944 til dagsins í dag. Þá tók ég viðtöl við 

sex einstaklinga um sjómannadaginn og tengsl þeirra við daginn og eitt viðtal tók ég 

við einstakling um kvöldskemmtunina laugardagskvöldið 5. júní. Þá gerði ég 

vettvangsrannsókn sjómannadagshelgina 4-6. júní 2010 með það fyrir augum að 

greina sjómannadagshelgina sem sviðslist. Rannsóknin fólst í því að mæta á alla þá 

dagskráliði sem hægt var að komast yfir, allt frá fótboltanum á föstudeginum til 

hátíðardagskrárinnar á Stakkagerðistúni á sunnudeginum. Sú rannsókn ásamt 

viðtölunum verður síðan fléttuð saman við túlkun mína á sjómannadeginum sem 

sviðslist. Bestu heimildina um sjómannadaginn tel ég líka vera upplifun mína og 

viðmælenda minna á deginum. Þó ber að hafa það í huga að minni fólks er misjafnt er 

það rifjar upp eldri atburði. 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir er viðtölin voru tekin, sem var á 

þá leið að fá viðmælendur mína til að tala um upplifun sína á deginum áður fyrr og í 

dag en flest af þeim tóku þátt í hátíðahöldunum í ár, misjafnlega mikið þó. Sú 

upplifun ásamt vettvangsrannsókn minni og öðrum heimildum um daginn tel ég líka 

gefa góða sýn á hátíðina er ég greini þá sviðslist sem fram fer á sjómannadeginum í 

kafla IV. 

lll. b. Saga Sjómannadagsins 

Eins og bent var á í síðasta kafla þá kemur orðið „sjómannadagur“ fyrst fyrir í 

fjölmiðlum á Íslandi í dagblaðinu Vísi laugardaginn 31. janúar 1925. Í blaðinu er 

yfirlit um starfsár sjómannastofunnar í Reykjavík sem stofnuð var 1923. Þar kemur 

fram að á morgun sunnudaginn 1. febrúar sé sjómannadagurinn en þá verði haldnar 
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sjómannaguðþjónustur í báðum kirkjum Reykjavíkur, Dómkirkjunni og Fríkirkjunni. 

Guðþjónustur voru líka haldnar á Akranesi og Hafnarfirði. Greinin endar síðan á því 

að undirritaður vonast eftir því að á næsta ári verði slíkar guðþjónustur haldnar í 

öllum kirkjum landsins (Jóhann Sigurðsson 1925, 30. janúar). Um haustið var haldin 

sóknarnefndarfundur í Kjalarnesprófastdæmi þar sem vilji kom fram meðal 

fundarmanna um að helga sjómönnum einum sunnudegi á ári. Þá fól fundurinn 

biskupi að rita prestum landsins um þessi mál (Morgunblaðið 1925, 8. nóvember). Í 

bréfi því er biskup ritaði kemur fram að alllengi hafi verið uppi hugmyndir um að 

helga sjómannastéttinni einum af sunnudögum kirkjuársins. Þar sem þeirra væri þá 

sérstaklega minnst í prédikunum og bænum dagsins
12

 (Bréfabók biskups, 1923-1924). 

Næstu ár á eftir er sagt frá því í dagblöðum í Reykjavík að sjómannamessa yrði 

haldinn næsta sunnudaginn (Vísir 1928, 29. janúar; Hannes Guðmundsson 1927, 30. 

janúar). Þessi sjómannadagur sem haldin var seint í janúar og stundum í byrjun 

febrúar er „bænadagur að vetri“ en það er fjórði sunnudagur eftir þrettánda á 

kirkjuárinu (Sótt 1. apríl 2011 af: http://kirkjan.is/truin/kirkjuarid/2009-2010). Eftir 

þetta kemur orðið „sjómannadagurinn“ eða sjómannamessa fyrir í blöðum landsins 

seinnipartinn í janúar svo til á hverju ári allt til ársins 1938 að fyrsti 

sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í Reykjavík og á Ísafirði (Morgunblaðið 

1938, 8. júní). 

 Það er samt ekki guðþjónustan sem talin er vera fyrirennari sjómannadagsins 

heldur „lokadagurinn“. En á tímum árabátanna og síðar minni vélbáta var hefð fyrir 

því að halda uppá lok vetrarvertíðar að minnsta kosti hér sunnanlands og á 

Suðurnesjunum í byrjun maí. Þó var það misjafnt eftir stöðum hvernig haldið var uppá  

lokin (Árni Björnsson, 1993:69-71). Til er lýsing á því hvernig sjómenn í Reykjavík 

héldu uppá lokin um aldamótin 1900. En samkvæmt því var ekki þverfótað fyrir 

góðglöðum sjómönnum á strætum Reykjavíkur að drekka skilnaðarskál í kringum 11. 

maí (Gamli Nói, 1901:90). Þó hafði dofnað mikið yfir lokadeginum er 

sjómannadagurinn var fyrst haldin hátíðlegur í Reykjavík árið 1938.   

                                                 
12

 Bréfið er á bls. 374 og ártalið 1925 er efst á síðunni. Bréfið byrjar á þessa leið: „Svo sem yður er 

kunnugt hr. próf. Hefur á næstliðnum árum aftur og aftur verið vikið að því í blöðum og á 

mannamótum hve     æskilegt væri, að einn af sunnudögum kirkjuárs væri sérstaklega helgaður 

sjómannastéttinni“. Aðeins  neðar í bréfinu kemur þetta fram: „Á sameigilegum fundi sóknarnefndar úr 

nokkrum nágrannaprestaköllum, sem haldinn var hér í bæ 4. og 5. þ.m.þ var þetta „sjómannadagsmál“ 

útaf rætt og að endingu samþykkt tillaga þess efnis, að téður dagur mætti verða ákveðin og skorað á 

biskup að rita prestum landsins um þetta mál.“ 
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En upphaf sjómannadagsins sem hátíðar má rekja fyrst og fremst til Félags 

íslenskra loftskeytamanna í Reykjavík. Árið 1935 barst þeim bréf frá 

loftskeytamönnum á Norðurlöndum
13

 þar sem skorað er á íslenska félagsmenn að 

koma á minningardegi um þá félaga er farist hafa við störf sín á sjó. Þessi mál höfðu 

verið rædd á 12. Alþjóðaþingi loftskeytamanna í Gautaborg (Svíþjóð) 1934 og þaðan 

komu tilmælin til félagsmanna hér á landi (Ásgeir Jakobsson, 1988:45; Henry 

Hálfdánarson, 1936:1-2). Það var þekkt í Evrópu að halda minningardaga um fallna 

hermenn á þessum tíma. En á Bretlandi er dagurinn 11. nóvember helgaður föllnum 

hermönnum (Armistice Day)
14

 og í Noregi er þeirra minnst á þjóðhátíðardegi 

Norðmanna 17. maí (Sendiráð Noregs, 2010). Hvort þessi hugmynd eigi eitthvað skilt 

við það, skal ekki vera sagt en líkindin eru til staðar, og það var minnst á þessi líkindi 

í blöðum eftir fyrsta sjómannadaginn í júní 1938 (Morgunblaðið 1938, 5. júní). Í bók 

Ásgeirs Jakobssonar um sjómannadagsráð nefnir hann þó að upprunalega hugmyndin 

um sjómannadag hafi komið frá Henry Hálfdánarsyni er hann var loftskeytamaður um 

borð í togaranum Hafsteini vorið 1929 (Ásgeir Jakobsson, 1988:38; Sæmundur 

Ólafsson, 1957:22).
15

 Henry varð síðar formaður félags loftskeytamanna í Reykjavík 

árið 1935 og einn af frumkvöðlum sjómannadagsins í því formi sem við þekkjum 

hann í dag (Ásgeir Jakobsson, 1988:39). 

Er Félag loftskeytamanna boðaði til aðalfundar árið 1936 var 

aðalumræðuefnið bréf það sem þeim hafði borist frá loftskeytamönnum á 

Norðurlöndum. Á fundinum ákváðu þeir að leita eftir samvinnu annarra stéttarfélaga 

sjómanna við að koma á minningardegi um drukknaða en ekki bara loftskeytamanna 

heldur allra sjómanna. Sama ár þann 19. nóvember sendir stjórn loftskeytamanna 

síðan út boðsbréf til allra stéttarfélaga sjómanna í Reykjavík og Hafnarfirði. Í bréfinu 

voru félögin spurð að því hvort þau vildu taka þátt í því að koma á fót sameigilegum 

sjómannadegi til að minnast drukknaðra sjómanna. Þá var einnig minnst á 

uppsetningu minnisvarða um drukknaða sjómenn, en sú hugmynd var mjög umdeild, 

því margir sjómenn töldu það ekki hlutverk þeirra að reisa minnisvarða um sjálfa sig 

                                                 
13

 Á 12. alþjóðaþingi loftskeytamanna, sem haldið var í Gautaborg 1934.  
14

 Armistice Day: Ár hvert þann 11. nóvember klukkan 11 um morguninn er tveggja mínútna þögn er 

Bretar minnast þeirra hermanna er látist hafa í stríðum frá fyrri heimstyrjöldinni. Athöfnin sem ég sá 

var í beinni sjónvarpsútsetningu á Sky sjónvarpstöðinni, 11. nóvember 2010 kl. 11. um morguninn: 

tveggja mínútna þögn og fánar látnir drjúpa. Heimildina um daginn fann ég aftur á móti á vef BBC. 

Sótt 1. apríl 2011 af: http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/uk/remembrance_day/newsid_ 

2438000/2438201.stm  
15

 Sú frásögn er rituð þrjátíu árum síðar í 20. tbl. Sjómannadagsblaðsins árið 1957. 
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(Ásgeir Jakobsson, 1988:46-47; Halldór Jónsson, 1936:11). Árið 1937 þann 8. mars 

var svo haldin sameiginlegur fundur sjómannafélaganna, en 25. nóvember er talinn 

stofndagur samtaka um sjómannadag. Henry Hálfdánarson var kosinn formaður 

samtakanna. Þrem dögum síðar var samþykkt reglugerð fyrir sjómannadag sem 

haldinn skyldi einu sinni á ári (Ásgeir Jakobsson, 1988:9, 44-49, 52, 54). Takmark 

sjómannadagsins var skilgreint í 2. grein reglna um starfssvið hans og er 

svohljóðandi: 

 

a) Að efla samhug meðal sjómanna og hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar. 

b) Að heiðra minningu látinna sjómanna og þá sérstaklega þeirra sem í sjó drukkna. 

c) Að kynna þjóðinni lífsbaráttu sjómannsins við störf sín á sjónum. 

d) Að kynna þjóðinni hve þýðingarmikið starf stéttin vinnur í þágu þjóðfélagsins. 

e) Að beita sér fyrir menningarmálum varðandi sjómannastéttina er auka gildi hennar. 

(Ásgeir Jakobsson, 1988:54). 

 

Eftir þessum reglum hefur sjómannadagsráð svo unnið, en lög sjómannadagsráðs 

Vestmannaeyja eru samin uppúr þessum lögum (Fundargerðarbók, 1944-1981).  

Fyrsti sjómannadagurinn var haldin hátíðlegur þann 6. júní 1938 annan í 

Hvítasunnu á mánudegi, samtímis í Reykjavík og á Ísafirði.
16

 Hátíðahöldin í 

Reykjavík hófust klukkan átta um morguninn með því  að fánar voru dregnir að húni á 

öllum skipum í Reykjavíkurhöfn og heiðursvörður var við styttuna af Leifi Eiríksyni. 

Aðalhátíðasvæði dagsins var við þessa styttu af fyrsta farmanni Íslendinga er gefin var 

af Bandaríkjamönnum alþingisárið 1930. Pallar höfðu verið reistir sitthvoru megin við 

styttuna og þar var flaggað með íslenska og bandaríska fánanum
17

. Um morguninn 

hófst einnig sala á Sjómannadagsblaðinu og á merki dagsins. Eftir hádegi byrjuðu  

hátíðahöldin klukkan hálf tvö á því að skrúðganga hélt af stað frá 

Stýrimannaskólanum við Öldugötuna sem var á þessum tíma eini skólinn er menntaði 

sjómenn. Félögin höfðu haft aðsetur í skólanum og komu þaðan út með félagsfána 

sína. Skrúðgangan var vel skipulögð hjá sjómannadagsráði en henni er lýst þannig í 

Morgunblaðinu þann 8. júni sama ár: 

 

Merkisberar sjómannafjelaga komu nú hver af öðrum út úr Stýrimannaskólanum og  

röðuðu sjer á götuna með viðeigandi millibilum, svo fjelagsmenn í hverju fjelagi 

hefði rúm til að raða sjer á eftir sínum fánum. Var fjelögunum  raðað eftir aldri. Gekk 

                                                 
16

 Þetta er kannski vegna tengsla Henrys Hálfdanssonar við Ísafjörð en hann var fæddur og uppalinn 

þar. Í Fundargerðabók Sjómannafélags Ísfirðinga 1933-1940 er þetta ritað árið 1938: „Þá var talað um 

sjómannadaginn, og þessir kosnir til þess að halda hann hátíðlegan, Kristján Kristjánsson, Sigurgeir 

Sigurðsson, Valdimar Sigtryggsson.“ 
17

 Sjá mynd 2. 
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það furðu greiðlega, að hver maður fyndi sitt rúm, og menn skipuðu sjer saman fjórir 

og fjórir. Hvergi var út af brugðið þeirri reglu eins og best sýndi sig er skrúðgangan 

hófst (Morgunblaðið 1938, 8. júní). 

 

Í fararbroddi var elsta sjómannafélag Reykjavíkur, Skipstjórafélagið Aldan.  

Samkvæmt samtímalýsingu í Morgunblaðinu er göngumönnum lýst þannig að 

þar hafi fremst farið aldraðir sjómenn er voru skipstjórar á skútuöldinni; þeir hafi 

gengið keikir eins og víkingum sæmir sem dregið hafa skip sín í naust (Morgunblaðið 

1938, 8. júní). En þar voru komnir félagsmenn úr Öldunni. Á eftir því félagi kom 

skipstjóra- og stýrimannafélagið Ægir, þá 12. sjóliðar af belgíska skólaskipinu 

Mereator. Á eftir fóru Vélstjórafélagið, Sjómannafélag Reykjavíkur, Félag íslenskra 

loftskeytamanna, Sjómannafélag Hafnarfjarðar, þá Matsveina- og 

veitingaþjónafélagið og að endingu Skipstjóra- og stýrimannafélag Reykjavíkur. Í 

farabroddi göngunnar var lúðrasveit er lék göngulög. Gengið var upp Ægisgötuna um 

Túngötuna, Aðalstræti, Austurstræti, Bankastræti, Skólavörðustíg og upp að 

Leifstyttunni á Skólavörðuholti.
18

 Athöfnin þar byrjaði á því að atvinnumálaráðherra, 

Skúli Guðmundsson steig í ræðustól og bað viðstadda um að minnast drukknaðra 

sjómanna í einnar mínútu þögn: „fánarnir allir felldir, svo þeir drupu niður hlið við 

hlið, en viðstaddir karlmenn tóku ofan og hin mikla mannþyrping stóð þannig þögul 

og hreyfingalaus hina tilteknu stund“ (Morgunblaðið 1938, 8. júní). Á sama tíma var 

verið að leggja blómsveig á leiði óþekkta sjómannsins í Fossvogskirkjugarði. Þá tóku 

við ræðuhöld og söngur sem söngflokkur sjómanna sá um. Eftir að athöfninni við 

Leifsstyttuna var lokið hélt fólksfjöldinn niður á höfn þar sem hinar ýmsu 

keppnisgreinar tóku við eins og stakkasund og kappróður. Keppt var síðan í fótbolta 

og reiptogi á Melavellinum en þar með lauk hátíðahöldum utanhúss. Um kvöldið var 

útvarpað kvöldfagnaði frá Hótel Borg. Þessi fyrsta hátíð sjómanna þótti hafa tekist vel 

og var ágóðinn af hátíðahöldunum notaður til að reisa minnisvarða á leiði óþekkta 

sjómannsins í Fossvogskirkjugarði. Minnisvarðinn var steinsteyptur viti á stalli úr 

fjörugrjóti og var listaverkið eftir Ríkharð Jónsson myndhöggvara (Árni Björnsson, 

1993:144-147; Ásgeir Jakobsson, 1988:64-68; Morgunblaðið 1938, 8. júní). 

Af öllum þessum heimildum um tilurð sjómannadagsins er ljóst að það tók 

langan tíma að skapa hátíð, enda var um að ræða menn sem voru meira eða minna allt 
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 Í lýsingu á skrúðgöngunni ári seinna í Sjómannadagsblaðinu er talað um að gangan hafi líkst sigurför 

sjómanna gegnum bæinn og það að sjómenn hefðu komið þarna fram án nokkurrar flokkaskiptingar 

(Henry Hálfdánsson, 1939:2). 
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árið úti á sjó. Það er þó ljóst að með því að skapa hátíðisdag sjómanna vildu þeir 

vinna að aukinni menntun þeirra, öryggi þeirra og minnast látinna félaga. Á fyrsta 

sjómannadaginn komu þeir líka saman sem einn hópur án stéttarskiptingar eins og 

lýsingin af skrúðgöngunni og deginum öllum gefur til kynna. Það mætti því segja að 

þeir hafi viljað vera sýnilegri í umhverfi bæjarins (Reykjavíkur) ekki sem drukknir 

menn eins og á lokadaginn heldur sem máttarstólpar þjóðfélagsins.   

Sjómannadagurinn var komin til að vera og átti síðar eftir að eiga sitt 

blómaskeið en líka niðursveiflu. Á lýsingu aldraðs sjómanns sem fæddur er 1908, úr 

þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsin, og hafði verið skráð 1988 er greinagóð lýsing á 

viðhorfum hans til sjómannadagsins í nútímanum. En þetta hafði hann að segja um 

daginn: 

 

Sjómenn yfirleitt vonuðu og hugsuðu gott til þessa dags. En þeir höfðu yfirleitt lítið af 

honum að segja. Því minnsta kosti á stærri fiskiskipum voru þau alls ekki í höfn á 

sjómannadag frekar en aðra daga og þá var það nú svo að það var varla hægt að segja 

að maður fengi þar verkinn af réttunum. Enda var það svo að yfir honum um tíma 

blasti ekkert annað en dauðinn einn. En víst er það svo að nokkur breyting hefur orðið 

á því ýmsir útgerðarmenn eru farnir að hillast til að skip þeirra séu við land þennan 

dag og er það vel. Annars er það víst svo að eitthvað er haldið upp á þennan dag víða 

nú til dags og þeir sem varla hafa migið í saltan sjó og hafa manna mest hafa litið á 

sjómennina sem fyllirafta og aumingja. Þeir hafa átt og eiga annað skilið af þessari 

þjóð. Það var haldíð upp á sjómannadaginn hér í Rvík upp á Skólavörðuholti og var 

það víst brúkleg  samkoma. En um síðustu ár hefur einhver samkoma reynd verið 

suður í Skerjafirði, einmitt þar sem helst engin Reykvískur sjómaður kemur (ÞÞ, 

7411, kk. f. 1908 Reykjavík). 

 

Þetta svar mannsins til Þjóðminjasafnsins segir margt um viðhorfið til 

sjómannadagsins á seinni hluta tuttugustu aldar er hnignun hans í Reykjavík var orðin 

að veruleika. Búið var að færa hátíðahöldin frá athafnasvæði sjómanna í 

Reykjavíkurhöfn til Skerjafjarðar þar sem frístunda siglingar fara fram.  

 Í lok tuttugustu aldar var svo komið að sjómannadagsráð Reykjavíkur ákvað 

að gera umfangsmiklar breytingar á deginum í samstarfi við Reykjavíkurborg, 

Reykjavíkurhöfn (seinna Faxaflóahafnir)
19

 og Útvegsmannafélag Reykjavíkur. Sem 

ástæðu fyrir breytingunum sagði Guðmundur Hallvarðsson formaður 

sjómannadagsráðs að aðsókn á dagskrá sjómannadagsins hefði stundum mátt vera 

betri en hún væri nú búin að vera með hefbundnum hætti síðan 1938. Því var ákveðið 

á þessum tímamótum (aldamótunum 2000) að gera breytingu á deginum og sameina 

tvær hátíðir sjómannadaginn og Hafnardaginn sem Reykjavíkurhöfn hafði haldið 
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 Faxaflóahafnir eru höfnin í Reykjavík, Hafnarfirði og á Akranesi. 
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seinustu árin (Guðmundur Hallvarðsson, 1999 5. júní). Sjómannadagurinn í Reykjavík 

hefur uppfrá því verið einn liður í þeirri hátíð sem kallast „Hátíð hafsins“.  

 Á sjómannadag  mætast þannig tvær hefðir í þjóðlífi Íslendinga, hefðir sem 

sprottnar eru af trúarlegum og veraldlegum toga. Guðþjónusta er haldin á 

sjómannadag, en hefð var fyrir því að helga einn sunnudag á ári sjómönnum. Á 

lokadaginn skemmtu menn sér  saman við mat og drykk en einnig með leikjum. 

Drykkja tíðkaðist aðallega á  lokadeginum í Reykjavík en í Vestmannaeyjum tengist 

dagurinn líka matarveislum eins og ég mun fjalla um í næsta kafla. Sjómannadagurinn 

sem minningardagur er aftur á móti sprottinn af erlendri hefð, þar sem minnst er 

fallinna hermanna. Má þá nefna Armistice daginn á Bretlandi og á þjóðhátíðardegi 

Norðmanna, en það eru líka einu erlendu áhrifin. Það má því segja að 

sjómannadagurinn er einskonar árshátíð eða uppskeruhátíð sjómanna um land allt þar 

sem þeir koma saman til að sýna samstöðu í orði og verki.
20

   

III. c. Saga dagsins í Vestmannaeyjum 

Líkt og í Reykjavík þá voru haldnar sjómannadagsmessur í Vestmannaeyjum á öðrum 

og þriðja áratug tuttugustu aldar, en í vikublaðinu Víði þann 18. janúar árið 1930 er 

auglýst sjómannamessa í Landakirkju, klukkan fimm eftir hádegi. Sams konar 

auglýsingar er hægt að finna í blaðinu nokkur ár eftir það.
21

 Guðþjónustur hafa því 

alltaf tengdst deginum eða þá að minnsta kosti nafninu. 

En það hafa veislur líka gert. Það virðist vera gamall siður hér í 

Vestmannaeyjum að halda sjómönnum veislu.
22

 Í gömlum heimildum frá dómi er 

gekk að Hvítingum
23

 í Vestmannaeyjum þann 18. apríl 1635 er konungsútgerðinni í 

Eyjum gert að láta af því að taka hrófölfiska af hásetum sínum. Þessir fiskar fóru í það 

að borga ölið sem veitt var hásetunum eftir að þeir höfðu farið með skipin úr 

Skipahellum, þar sem þau voru geymd, og að vertíðarlæginu sem nefnd voru „hróf“.
24

 

Þetta fyrirkomulag lagðist líklega ekki af fyrr en við lok konungsútgerðarinnar í 

Vestmannaeyjum 1787 (Alþingisbækur Íslands, 1933-1940:310-311; Lúðvík 
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 Sjá kafla IV. e. þar sem fjallað er um sjómannadaginn sem sviðslist. 
21

 Víðir, 30. janúar 1932 og Víðir, 27. janúar 1934.  
22

 „Sá siður að sjómenn fengu glaðning, gæti verið mjög gamall, að minnsta kosti frá 16. öld. Hans er 

reyndar ekki getið í varðveittum heimildum fyrr en 1635, en sýnt er af þeim að sjómannaglaðningur 

hefur tíðkast lengi“ (Lúðvík Kristjánsson, 1985:274). Heimild hans er meðal annars úr Alþingisbókum 

Íslands VI, 310-311. 
23

 Að Hvítingum í Vestmannaeyjum var staðsettur þingstaður frá því um 1600 til aldamótanna 1800 

(Sigfús M. Johnsen, 1946:152). 
24

 Stundum nefnd naust, en oftar hróf (Lúðvík Kristjánsson, 1985:274). 
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Kristjánsson, 1985:274-275). Eftir það voru það eigendur skipanna sem borguðu 

hróflölið, en þessi glaðningur, „hrófveislan“ var við lýði allt til ársins 1886, er 

skipseigendur í Vestmannaeyjum samþykktu að afnema ýmsar gamlar venjur
25

 

(Jóhann Gunnar Ólafsson, 1962:65). Önnur veisla var haldin eftir fyrsta róðurinn á 

vetrarvertíðinni, svokölluð „útdráttarveisla“, þá var sjómönnum boðið uppá kaffi með 

brauði og vín var veitt með (Lúðvík Kristjánsson, 1985:275; Þorsteinn Jónsson, 

1958:15). Stundum voru fleiri veislur á vertíðinni allt eftir því hve margir eigendur 

voru að skipinu. Enn ein veislan var á sumardaginn fyrsta en þá var haldin 

sumardagsveisla heima hjá formanni hvers skips á kostnað hans. Í sumardagsveislunni 

var áður fyrr borin fram grjónagrautur með sírópi í, en einnig kaffi og vín. 

„Uppsátursveislan“ var  lokapunkturinn á veisluhöldum vetrarvertíðarinnar. Sú veisla 

var haldin þegar skipin voru sett upp að lokinni vertíð. Venja var að veita aðeins kaffi 

og brennivín, en eftir samþykktina 1886 fór veislan fram sama dag
26

 hjá öllum 

vertíðarbátum í Vestmannaeyjum og glaðningurinn varð aðeins veglegri. Formenn 

buðu þá skipsáhöfninni heim til sín, oft allt uppundir 17 manns. Boðið var uppá 

kjötrétt og rúsínugraut í eftirrétt, en eftir það var drukkinn púns sem var blanda  úr 

vatni, sykri og rommi (Lúðvík Kristjánsson, 1985:274-279; Sigfús M. Johnsen, 

1946:165-166).  

Eins og kom fram hér að framan voru allar þessar veislur aflagðar árið 1886, 

en eftir það var aðeins haldið upp á lok vetrarvertíðar í kringum 11. maí á lokadaginn. 

Í Vestmannaeyjum var lokadagsveislan kölluð sumardagsveisla en lokadagurinn er af 

mörgum talinn fyrirrennari sjómannadagsins sem haldin er í byrjun júní ár hvert, eins 

og kom fram í kaflanum hér að framan (Árni Árnason, 1951:21; Árni Björnsson, 

1993:144).
27

 Í Vestmannaeyjum virðast veislur lokadagsins hafa lifað góðu lífi fram á 
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 Á fundi Bátaábyrgðarfélags Vestmannaeyja 7. nóvember 1886 var samþykkt að afnema ýmsar 

gamlar venjur er eigendur skipa í Vestmannaeyjum höfðu þurft að kosta (Jóhann Gunnar Ólafsson, 

1962:65). 
26

 Uppsátursveislan fór fram áður en vertíðarmenn fóru heim í sveitina því margar hendur þurfti til að 

koma skipunum undir Skiphella þar sem þau voru geymd milli vertíða (Lúðvík Kristjánsson, 

1985:277). 
27

  Er ég kannaði hvað lengi var haldið upp á lokadaginn þann 11. maí (síðar 15. maí) hér í 

Vestmannaeyjum komst ég að því að hefðin var við líði alveg framundir áttunda áratug tuttugustu 

aldar. Heimildarmaður minn Sigurlaug Alfreðsdóttir (2010) sagði mér frá því að hefð hefði verið fyrir 

því að halda upp á lokin er búið var að taka upp netin á skipi því er þau hjónin gera út (Þórunni 

Sveinsdóttur VE 401). Áhöfninni ásamt eiginkonum var þá boðið heim til skipstjórans í mat og drykk. 

Þessi hefð viðgengst alveg fram á áttunda áratuginn en er hætt er kvótinn kom á í byrjun níunda 

áratugarins. Þessi hefð að bjóða áhöfninni heim og í mat færðist síðan yfir á sjómannadaginn og er enn 

við lýði hjá sumum útgerðum. 
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miðja tuttugustu öldina en í grein sem skrifuð er í blaði Sjómannadagsráðs 

Vestmannaeyja árið 1951 Sjómaðurinn, er ritað:  

 

Mér finnst því að heimasjómenn ættu að hætta að „halda upp á lokadaginn“ en halda 

heldur rösklega upp á sjómannadaginn. Það er þeirra sérstaka hátíð, sem allir taka 

samtímis þátt í, sjómenn og landmenn. Meir að segja hreinræktaðir landkrabbar 

hrífast með út í hringiðu hátíðarhaldanna (Árni Árnason, 1951:21).  
 

Þessi málsgrein lýsir vel því viðhorfi til sjómannadagsins er fólk hafði um miðja 

tuttugustu öldina. Sjómannadagurinn var talin vera einskonar hátíðisdagur en 

lokadagurinn aftur á móti tækifæri til að hylla bakkus. Þeim sem skrifaði þessa grein 

virðist hafa orðið að ósk sinni því ekki er lengur haldið upp á lokadaginn en 

sjómannadagurinn er enn haldinn hátíðlegur.  

En upphaf sjómannadagsins í Vestmannaeyjum í dag má rekja til 

Sjómannafélagsins Jötuns er samþykkti á fundi stjórnar 1. október 1939
28

 að halda 

sjómannadaginn hátíðlegan. Félagið ákvað að senda hinum sjómannafélögunum í 

bænum bréf. Þessi félög voru Skipstjóra- og stýrimannafélagið Verðandi og 

Vélstjórafélag Vestmannaeyja. Í bréfinu var farið þess á leit við félögin að fengnir 

yrðu fimm menn úr hverju félagi til að sjá um framkvæmd dagsins. 

Sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum var svo haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn þann 2. 

júní árið 1940 (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2004:13-15). Hátíðarhöldin hófust kl 10. 

um morguninn við Samkomuhús Vestmannaeyja með því að framkvæmdastjóri 

sjómannadagsins, útgerðarmaðurinn Ársæll Sveinsson hélt ræðu, en að henni lokinni 

söng Vestmannakórinn. Því næst var gengið fylktu liði til Landakirkju og hlýtt á 

messu sóknarprestsins. Eftir hádegi hófst dagskrá niður við höfn, en þar var keppt í 

kappróðri milli skipsáhafna og voru það átta áhafnir er tóku þátt í keppninni. Þá var 

sýnd björgun frá drukknun og endurlífgun sem Friðrik Jesson stjórnaði og útskýrði 

fyrir áhorfendum. Seinast á dagskrá við höfnina var reipitog sem fram fór á sitthvori 

bryggjunni þannig að annað liðið féll alltaf í sjóinn,
29

 enda er tekið fram í lýsingunni 

að þessi keppni hafi vakið mikinn fögnuð áhorfenda (GEO, 1940:1). Seinna um 

daginn var  kvikmyndasýning í Samkomuhúsinu og um kvöldið var haldin skemmtun 

á sama stað. Á samkomunni fluttu fulltrúar stéttarfélaganna ræður en einnig var 

minnst drukknaðra sjómanna. Páll Oddgeirsson talaði um söfnun fyrir minnismerki 
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 Þetta var ári eftir að sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í Reykjavík og á Ísafirði. Sjá kafla III. b. 
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 Bæjarbryggjan og Edinborgarbryggjan (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2004:15). 
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um drukknaða og hrapaða sem byrjað hafði verið að safna fyrir nokkrum árum áður
30

 

(GEO, 1940:1). Það minnismerki, stytta af sjómanni í fullum sjóklæðum haldandi á 

lukt, eftir Guðmund Einarsson frá Miðdal, var reist árið 1951 (Sótt 1. apríl 2011 af 

http://heimaslod.is/index.php/Minnisvar%C3%B0i_drukkna%C3%B0ra). Dagskrá 

dagsins í Vestmannaeyjum virðist þannig frá upphafi hafa verið með sama sniði og í 

Reykjavík: Messa um morguninn, keppni eftir hádegi við bryggjurnar og  skemmtun 

um kvöldið, enda óþarfi að breyta því sem vel hafði gengið í fólkið. Þetta snið á 

deginum hélst svo til óbreytt næstu árin enda heppnaðist dagurinn vel.  

Í gegnum árin urðu þó ýmsar breytingar á dagskránni. Sú nýbreytni varð árið 

1948 að stúlkum/ konum var leyft að keppa í kappróðri en áður höfðu aðeins áhafnir 

skipa og frá 1946 aðrir karlmenn í bænum haft leyfi til þess. Þessar ákvarðanir voru 

teknar vegna lélegrar þátttöku sjómanna í keppnisgreinunum (Fundargerðarbók 1944-

1981). Helstu breytingarnar urðu þó árið 1953 er ákveðið var að hafa tvo hátíðisdaga í 

staðinn fyrir einn, en þá var keppt í kappróðrinum á laugardag. Tíu árum seinna var 

farið að halda kvöldskemmtun á laugardagskvöldinu líka sú skemmtun átti eftir að 

taka við af sunnudagskvöldinu.  

Það er áberandi þegar eldri viðmælendur mínir tala um gömlu 

sjómannadagana og kvöldskemmtanirnar berast í tal, hvað minningarnar um þær eru 

skemmtilegar. Ég komst líka að því er ég skoðaði Fundagerðarbók 

Sjómannadagsráðs frá 1944-1981 að Ómar Ragnarsson skemmtikraftur sá um að ráða 

skemmtikrafta úr Reykjavík fyrir þessar skemmtanir allt frá árinu 1963 og fram á 

áttunda áratuginn. Sem starfandi skemmtikraftur á þessum tíma hefur hann haft góð 

sambönd og hefur því getað ráðið vinsælustu skemmtikraftana á landinu. Á þessum 

árum var það líka nýlunda að fá skemmtikrafta ofan af landi til að skemmta hér eða 

eins og einn viðmælandi minn orðaði það: 

 

Ég segi kannski er það minninginn að það var betra í gamla daga og kannski var ekki 

svo mikið um að vera að maður var spenntur fyrir öllu sem var [...] þú varst ekki alltaf 

að fara upp á land og aftur til baka. Þú varst ekki að nálgast einhverja skemmtun í 

Reykjavík mikið, þetta var erfiðara að fara, ferðast. Það var soldið gaman að fá þetta 

til sín (HVG2010_5:2- 3). 

 

Það að við búum á eyju hefur líka eitthvað að segja eða að minnsta kosti hér áður fyrr 

einangrunin var meiri og allt sem kom ofan af landi var meira spennandi. Dagurinn 
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 Hugmyndina kom hann fyrst fram með á Þjóðhátíð Vestmannaeyja 1935 (Páll Oddgeirsson, 1940:3). 
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var öðruvísi en hversdagurinn og því eftirminnilegri. Þessi tilhögun á undirbúningi 

dagsins hélst alveg fram á áttunda áratuginn er náttúran greip í taumana. 

Árið 1973 setti eldgosið á Heimaey strik í reikninginn. Maður hefði haldið að 

öll hátíðahöldin hefðu legið niðri á þessum tíma, en sú var ekki raunin. Mikilvægi 

hefðarinnar sést á því að sjómannadagsráð fékk leyfi til þess að koma til 

Vestmannaeyja og halda minningarstund við minnisvarðann um drukknaða og 

hrapaða á meðan gosið stóð yfir. Einar J. Gíslason safnaðarhirðir í 

Fíladelfíusöfnuðinum í Reykjavík hafði séð um þessa minningarstund frá árinu 1957 

og gerði það líka þennan dag. Hann lýsir deginum þannig: 

 

Þetta var ákaflega eftirminnileg stund, original og einstæð stund. Ég tók með mér 

héðan tvær stúlkur úr söfnuðinum og þær höfðu gítar og sungu þarna tvo lög. Þetta 

var ekki látið niður falla. Sjómannadagurinn var haldin þarna, en höfnin var tóm og 

fiskimennirnir í burtu. Ég talaði til minningar um látna og talaði svo um Heimaey að 

hún hefði séð það svartara áður. Það hafa verið þarna um 200 manns, allt 

vinnuklæddir menn. Þeir sátu bara á gjallinu á öskunni. Þeir sem eru í forsvari fyrir 

sjómannadagsráði eru gamlir leikfélagar mínir, frændur og vinir og þeir vildu ekki 

láta þetta niður falla og báðu mig um þetta (Pétur Pétursson, 2001:113). 

 

Þessi orð Einars um Heimaey: „hún hefur séð það svartara áður“ lýsa vel því viðhorfi 

íbúanna að þó illa gengi myndu þeir byggja eyjuna upp aftur, enda varð sú raunin. 

Minningarstundin var samt ekki það eina sem sjómannadagsráð skipulagði þetta ár, 

því í Reykjavík var haldið skemmtikvöld á Hótel Borg fyrir áhafnir báta frá 

Vestmannaeyjum, þar sem ræður voru fluttar og menn heiðraðir. Einnig tóku tvær eða 

þrjár róðrarsveitir úr Vestmannaeyjum þátt í kappróðrinum þennan dag í 

Nauthólsvíkinni í Reykjavík (Fundargerðabók, 1944-1981; Sjómannadagsblað 

Vestmannaeyja, 1974:36-37). Ári seinna var dagurinn haldin með óbreyttu sniði eins 

og fyrir gos. Þó varð breyting á árið 1975 er dagskráin á laugardag féll niður, en það 

var vegna þess hve kappróðrabátarnir
31

 voru orðnir lélegir. Í Fundargerðarbók 

sjómannadagsráðs frá því ári kemur þó fram að bæjarbúar hafi orðið mjög svo 

óhressir með þá ákvörðun, þannig að það hefur ekki gerst aftur (Fundargerðarbók 

sjómannadagsráðs 1944-1981; Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1976:25).  

Það mætti segja að ein helsta breytingin á deginum hafi orðið seint á níunda 

áratugnum er hætt var við að krýna aflakóng Vestmannaeyja og veita verðlaun fyrir 

mestan afla og aflaverðmæti báta og togara. Þessi athöfn þar sem aflakóngur 

                                                 
31

 Þessir kappróðrabátar höfðu þá verið notaðir óslitið frá árinu 1946 er þeir voru smíðaðir 

(Fundargerðarbók sjómannadagsráðs 1944- 1981). Sjá kafla IV. e. 2. 
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Vestmannaeyja var heiðraður ásamt öðrum heiðrunum, hafði farið fram allt frá árinu 

1953 er afkomendur Hannesar lóðs gáfu víkingaskip úr silfri í minningu hans til að 

hafa sem verðlaun (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1954:13).
32

 Þessi athöfn hafði 

alltaf farið fram á kvöldskemmtun sunnudagskvöldsins. Tilurð þessara breytinga má 

rekja til þess að krýna átti Sigurjón Óskarsson skipstjóra sem aflakóng Vestmannaeyja 

í ellefta sinn árið 1989, en hann afþakkaði verðlaunin vegna setningar kvótakerfis á 

fiskveiðum. Í sjómannadagsblaði Vestmannaeyja 1989 hefur hann þetta að segja um 

verðlaunin: 

   

Nei, nú ætla ég að afþakka það. Það er gott og ágætt að slá met þegar maður getur það 
og hefur aðstæður til þess. En mín tillaga er sú að verðlaunaskipið verði geymt í 

byggðasafninu meðan við fiskum eftir kvótakerfi. Menn eru ekki að fiska á 

jafnréttisgrundvelli meðan það er í gildi. Menn voru að taka netin upp í apríl í 

mokfiskirí af því að þeir voru búnir með kvótann. Við gátum aftur á móti haldið 

áfram af því að við höfum stærri kvóta og þá er ekki lengur um jafnrétti að ræða, 

menn eiga ekki að fá verðlaun með forgjöf. Af þeim sökum ætla ég ekki að taka á 

móti skipinu á sjómannadaginn. En þann dag sem allir standa jafnir að vígi, verður 

ekkert því til fyrirstöðu að keppa á ný (Sigurgeir Jónsson, 1989: 76-80). 

 

Það varð því vegna utanaðkomandi áhrifa sem breyting varð á deginum. Keppnin um 

mestan afla er ekki lengur haldin á jafnréttisgrundvelli og því sjálfhætt
33

 en í dag 

hefðu þeir unnið sem mestan ættu kvótann.  

 Þrátt fyrir þær breytingar sem fjallað er um hér að ofan þá hélt dagurinn velli 

hér í bæ með svo til sama sniði og var í upphafi, kannski vegna þess að bæjarbúar eru 

fastheldnir á gamla siði, eins og sést vel í eldgosinu á Heimaey. En sjómannadagurinn 

í Vestmannaeyjum virðist vera dagur þar sem hefðir eru hafðar að leiðarljósi; hefðir 

sem eiga sér langa sögu á staðnum líkt og heimboð útgerðarmanna sýna fram á. Sú 

athöfn að minnast látinna sjómanna er einnig hefð sem ekki má sleppa, líkt og 

sannaðist í júní 1973, og kom fram hér að ofan. Sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum 

er því ríkur af hefðum og siðum sem framkvæmdir eru ár eftir ár og gera því daginn 

tilvalinn til greiningar út frá sviðslistafræðinni.  

  

                                                 
32

  Hannes Jónsson Lóðs, hafnsögumaður í Vestmannaeyjum. Verðlaunagripurinn ber nafnið 

Fiskikóngur Vestmannaeyja. 
33

 Fiskveiðilög sem sett voru á um miðjan níunda áratuginn (1983), en með þeim var verið að takmarka 

aðgengi sjómanna að fiskveiðum og hamla ofveiði (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 1984, 4. febrúar). 
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III. d. Staða sjómannadagsins í dag 

Í mörgum sjávarplássum kringum landið er sjómannadagurinn einn af aðal 

hátíðisdögum bæjanna, eins og í Vestmannaeyjum. Það á þó ekki við um alla staði í 

dag því að minnsta kosti á einum stað hefur dagurinn lognast út af,
34

 en á Siglufirði 

voru engin hátíðarhöld árið 2009 og ekki heldur í ár. Sagt var á bloggsíðu að þetta 

væri sjómönnunum sjálfum að kenna enda þyrfti dagurinn á þátttöku þeirra að halda 

svo sjómannadagurinn yrði haldinn (Sótt 5. apríl 2011 af 

http://www.siglo.is/is/news/viewComments/thad_  eru_sjomenn_a_siglufirdi/). Einn 

viðmælandi minn sem ættaður er frá Siglufirði sagði mér aftur á móti að mjög fáir 

sjómenn væru eftir á Siglufirði, þar sem öll útgerð og þar með allir togararnir væru 

farnir úr plássinu. Þeir fóru samt ekki langt því útgerðin fluttist yfir til Ólafsfjarðar þar 

sem sjómannadagurinn er enn haldin hátíðlegur (HVG2010_6:8).  

Í Reykjavík aftur á móti er þessu nú öfugt farið, þar er ennþá útgerð, en samt 

ekki eins áberandi og var um miðja tuttugustu öldina. En sjómannadagurinn í 

Reykjavík er eins og ég nefndi í III. b, orðin einn af dagskráliðum í hátíð sem kallast 

Hátíð hafsins og er haldin við allar Faxaflóahafnirnar (Morgunblaðið 1999, 6. júní). 

Önnur hátíð sem haldin er í Grindavík og heitir Sjóarin síkáti er af svipuðu tagi. Sú 

hátíð hefur verið haldin frá 1996 af Grindarvíkurbæ í samráði við sjómannadagsráð 

Grindavíkur (Morgunblaðið 1996, 4. júní). 

 Hér í Vestmannaeyjum þar sem aðalatvinnuvegurinn eru fiskveiðar líkt og í 

Grindarvík hefur dagurinn aftur á móti haldið velli með svo til óbreyttu sniði. Það 

hefur kostað mikla vinnu en sjómannadagsráð Vestmannaeyja og þar með starfandi 

sjómenn hafa alfarið séð um hátíðina í sjálfboðaliðastarfi (HVG2010_6:3). Þátttaka 

sjómanna í hátíðinni er því sannarlega mikilvæg. Sjómannadagurinn í 

Vestmannaeyjum heldur því velli meðan sjómenn og bæjarbúar halda uppá daginn 

með þátttöku í hátíðarhöldunum. 
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 Siglufjörður er eina sjávarplássið sem ég veit um að ekki hafi verið haldið uppá sjómannadaginn . 
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lV. Sjómannadagurinn sem sviðslist 

IV. a. Inngangur 

En hvernig hátíð er svo sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum í dag? Hér á undan í 

ritgerðinni hef ég aðallega verið að fjalla um hin sögulega part af sjómannadeginum, 

uppruna hans og þróun. Það sem ég geri í þessum kafla er að skoða hvernig 

sjómannadagurinnn virkar í dag sem sviðslist. Sú rannsókn mín fór fram með því að 

ég gerði vettvangsrannsókn á sjómannadagshelginni í Vestmannaeyjum, 4-6 júní 

2010. Síðar tók ég viðtöl við sjö einstaklinga um þáttöku þeirra í hátíðahöldunum 

þessa helgi sem og þáttöku þeirra á deginum áður fyrr. Sex af þessum einstaklingum 

vildu koma fram undir nafni og kynna sig sem þáttakendur, en það mun ég gera næst. 

Þar á eftir mun ég byrja á því að skoða sjómannadag samkvæmd sviðslistaaðferð hans 

Schechner; fyrst mun ég fjalla um þann undirbúning sem fer fram fyrir helgina, hvar 

hátíðahöldin fara fram hvernig þau eru afmörkuð, bæði í tíma sem og svæðið sjálft. 

Síðan fer ég í að fjalla um þá atburði er fara fram um helgina og enda á því að segja 

frá þeim eftirmælum eða minningum sem komu í ljós eftir helgina. En ég byrja á þeim 

sex sem vildu kynna sig.  

IV. b. Þáttakendur. 

Þeir þáttakendur er ég tók viðtal við um sjómannadaginn eru á öllum aldri, frá tvítugu 

til áttræðs. Þetta er fólk af báðum kynjum, sjómenn jafnt sem einstaklingar er tengjast 

þeim fjölskylduböndum. Viðmælendur mínir eru aðallega fólk sem ég þekki héðan úr 

bæjarfélaginu en einnig eru hér einstaklingar er ég tók viðtal við vegna starfa þeirra 

við sjómannadaginn eða tengsla við mig eða aðra viðmælendur. Ég tel mig hafa náð 

góðum þverskurði af því fólki er sækir og hefur sótt hátíðahöldin á sjómannadeginum 

hér í Vestmannaeyum.  

 Viðtölin sem ég tók hljóðritaði ég á tímabilinu júlí til desembers 2010 en öll 

eru þau tekin í Vestmannaeyjum. Er ég leitaði eftir viðmælendum var ég með í huga 

að ræða við að minnsta kosti einn aðila sem væri í sjómannadagsráði en að aðrir væru 

tengdir sjómennsku að einhverju leiti. Viðmælendur mínir eru því bæði fyrrverandi 

sem núverandi sjómenn, eiginkonur og ekkja. Suma viðmælendur heimsótti ég einu 

sinni en suma tvisvar til að fá nánari heimildir. Ég leitaðist við að fá lýsingu 

viðmælenda minna á upplifun þeirra á sjómannadeginum í nútíð og þátíð. 
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 Fyrsti viðmælandi minn er Valmundur Valmundsson fæddur 1961 á Siglufirði; 

hann er líka sá eini sem ekki er fæddur og uppalinn hér í Vestmannaeyjum. Ég tók við 

hann viðtal fimmtudaginn 12. ágúst á skrifstofu hans. Valmundur flutti til Eyja 1989 

og ætlaði þá bara að vera eina vertíð en er hér enn. Hann hefur starfað sem sjómaður í 

þrátíu og þrjú ár en starfar núna sem framkvæmdastjóri sjómannafélagsins Jötunns. 

Áður en hann flutti til Vestmannaeyja var hann fulltrúi síns stéttarfélags á Siglufirði í 

sjómannadagsráði þar í bæ. Hér í Eyjum hófust hans afskipti af sjómannadagsráði árið 

1992 er hann var skipaður í sjómannadagsráð af sjómannafélaginu Jötni. Hann hefur 

síðan verið formaður sjómannadagsráðs frá árinu 2001 ef frá eru talinn seinustu þrjú 

árin en hann kom síðan aftur inní sjómannadagsráð nú í vor. Frá Valmundi fékk ég 

allar mínar upplýsingar um þann undirbúning sem fram fer hjá sjómannadagsráði ár 

hvert. Þá kom hann einnig með góða sýn á það hver staða dagsins er á öðrum stöðum 

á landinu.  

 Annað viðtalið tók ég við mæðgur sem ég hitti er ég fékk mér sæti aftast í 

Landakirkju í guðþjónustunni á sjómannadeginum 6. júní 2010. Þetta eru þær 

Kristbjörg Sigurjónsdóttir og Gréta Grétarsdóttir, en viðtalið við þær mæðgur fór fram 

á heimili Kristbjargar þann 13. september. Kristbjörg er fædd 1931 og hefur búið í 

nágrenni við Landakirkju alla sína ævi. Hún er ekkja, en maður hennar var Grétar 

Skaftason skipstjóri. Hann var í mörg ár viðloðandi sjómannadagsráð og formaður 

þess 1961. Grétar lést hinn 5. nóvember 1968 er v.b. Þráinn fórst, en með bátnum 

fórust allir í áhöfninni. Kristbjörg hefur alla tíð tekið virkan þátt í dagskrá 

sjómannadagshelgarinnar en í mörg ár byrjaði sjómannadagurinn hjá henni á því að 

baka fjöldann allan af pönnukökum fyrir kaffisölu dagsins sem er í umsjón 

slysavarnafélagsins Eykindills. Eftir það mætti hún í guðþjónustu og 

minningarathöfnina, sem í byrjun var alltaf haldin um morguninn en hin síðari ár eftir 

hádegi (sjá kafla IV. e. 6.). Þá mætir hún niður á bryggju á laugardeginum og niður á 

Stakkagerðistún á sunnudeginum. Hin seinustu ár hefur hún oftast mætt með dóttir 

sinni Grétu Grétarsdóttir.  

Gréta dóttir Kristbjargar er fædd 1969 en hún á og rekur verslunina Eyjavík 

sem selur meðal annars öryggisgalla og sjóvinnuföt fyrir sjómenn. Gréta hefur alltaf 

tekið virkan þátt í hátíðahöldunum, en hún var einu sinni gift sjómanni og skírði son 

sinn í höfuðið á föður sínum á sjómannadeginum. Þá hefur Gréta frá því hún hóf 

verslunarrekstur verið með mynd af föður sínum, íslenska fánanum ásamt hlutum 

tengdum sjónum stilltum úti í glugga verslunar sinnar fyrir hvern sjómannadag. Það 
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var einmitt þessi fallega útstilling sem vakti athygli mína á tengslum hennar við 

daginn. 

Þriðja viðtalið tók ég við Valtý Bjarnason, sem er fæddur 1989 og fór það 

viðtal fram á heimili mínu þann 20. september. Ég hljóðritaði síðan annað viðtal við 

hann milli jóla og nýárs þann 30. desember. Valtýr er fæddur og uppalinn í 

Vestmannaeyjum og frá átján ára aldri hefur hann starfað sem sjómaður þar. Valtý 

þekki ég í gegnum eiginmann minn en þeir eru saman á bát og hafa verið það 

undanfarin tvö ár. Valtýr er hress ungur maður sem hefur tekið þátt í flestum þeim 

dagskráliðum er fara fram á sjómannadagshelginni, frá fótboltanum á föstudeginum til 

hátíðarhaldanna á sunnudeginum. Hans elsta minning um sjómannadaginn er einmitt 

frá því er afi hans var heiðraður á Stakkagerðistúni árið 1998, en vegna veikinda afans 

tók eldri bróðir hans við heiðursskjalinu. 

Fjórða viðtalið er við Inga Stein Ólafsson fæddur 1942, en ég tók það viðtal á 

heimili Inga Steins og eiginkonu hans þann 4. október. Ingi Steinn er faðir 

æskuvinkonu minnar, en er ég fór að glugga í fundargerðabókum sjómannadagsráðs 

komst ég að því að hann hafði verið í sjómannadagsráði Vestmannaeyja á árumun 

1969 til 1972. Ingi Steinn fór fyrst á sjó 14 ára gamall með föður sínum, en hann 

starfaði sem sjómaður til ársins 1975, alltaf hjá sömu útgerð. Síðan þá hefur hann 

starfað við fiskvinnslu en hann rak á tímabili eigin fiskvinnslu. Í dag er hann löggildur 

eldri borgari. Ingi Steinn var mjög virkur í hátíðahöldum sjómannadagsins þegar hann 

starfaði sem sjómaður, en fer lítið niður á bryggju í dag eða á Stakkagerðistún.  

Fimmta viðtalið tók ég við Jens Kristinn Elíasson, sem er fæddur 1985 og fór 

það viðtal fram á heimili mínu þann 22. október. Jens er 25 ára og nemur vélstjórn við 

Framhaldsskóla Vestmannaeyja. Hann fór fyrst á sjó fimmtán ára gamall, en hann 

hefur verið á sjó nær óslitið frá 16 ára aldri. Jens hefur verið mjög duglegur að taka 

þátt í hinum ýmsu dagskráliðum þær sjómannadagshelgar sem hann hefur starfað sem 

sjómaður, allt frá kappróðri, koddaslag og lokahlaupi til fótbolta. Árið 2010 tók hann 

samt aðeins þátt í fótboltanum. 

Þar sem ég er að kynna þátttakendur á sjómannadeginum 2010 og fyrr, tel ég 

nauðsynlegt að hafa þann sem þetta skrifar með. En ég er eins og kom fram í 

innganginum  eiginkona, móðir og dóttir sjómanna og bý í Vestmannaeyjum reyndar 

hef ég búið þar alla ævi. Þar sem eiginmaður minn er starfandi sjómaður fylgdi ég 

honum og þeirri áhöfn sem hann tilheyrir um allt þessa helgi, en það er áhöfnin á 

togbátnum Gullbergi VE 292.  
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Hér á undan hef ég kynnt þá sex einstaklinga er ég tók viðtal við um 

sjómannadaginn. Sjöundi einstaklingurinn er kona fædd 1953 en viðtalið við hana fór 

fram á heimili hennar þann 24. júlí, en hún er eiginkona sjómanns og búsett hér í 

Vestmannaeyjum. Þar sem hún óskaði eftir því að nafn hennar kæmi ekki fram mun 

ég kalla hana Dísu hér eftir í ritgerðinni. Allir þessir einstaklingar hafa tekið þátt í 

deginum, þótt virkni þeirra hafi verið misjöfn gegnum árin. Þau eru eins og Schechner 

segir þátttakendur í venjulegu lífi þar sem einstaklingur getur bæði verið sá sem fær 

hugmyndir eða  stjórnar, en einnig áhorfandi eða þáttakandi í atburðarrásinni 

(Schechner, 2006:261). Þess vegna tel ég upplifun þeirra á sjómannadeginum/ 

helginni vera mikilvæga heimild um daginn sem hátíð og þá sviðslist sem þar fer 

fram. En til þess að gera góða hátíð þarf góðan undirbúning og í næsta kafli mun ég 

einmitt fjalla um þann undirbúning sem fram fer fyrir sjómannadaginn, en segja má að 

sá tími sé einhverskonar jaðarástand, að minnsta kosti hjá þeim sem eru í 

sjómannadagsráði. 

lV. c. Undirbúningur fyrir sjómannadaginn 

Undirbúningur fyrir sjómannadaginn ár hvert hefst upp úr áramótum. 

Sjómannadagsráð kemur þá saman og skiptir með sér verkum, þeir sem vilja ganga úr 

stjórn gera það þá, og félögin sem að sjómannadagsráði standa skipa þá nýja í stað 

þeirra (sem út úr ráðinu ganga). Fyrsta mál á dagskrá hjá þeim er að ráða 

skemmtikrafta á dagskrá laugardagskvöldsins, en það þarf að gerast í tíma, helst í 

janúar.  Í mars byrjar vinnan við að koma dagskránni saman en samkvæmt Valmundi 

Valmundssyni í sjómannadagsráði hafa þeir langan tékklista sem þeir fara eftir. Við 

þennan „bóklega“ undirbúning að hans mati, vinna oftast tveir eða þrír menn. Um 

annan undirbúning eins og við Sjómannadagsblaðið er ráðinn ritstjóri, sem sér alfarið 

um útgáfuna (HVG2010_6:2). Sjómannadagsblað Vestmannaeyja hefur verið gefið út 

af sjómannadagsráði samfellt frá árinu 1951 að einu ári undanskildu, gosárið 1973. 

Kostnaður við blaðið er fengin með auglýsingartekjum en fyrirtæki í bænum eru mjög 

dugleg að styðja við bakið á útgáfunni (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2004:24, 31; 

HVG2010_6:2). Annar kostnaður við daginn er fengin með styrkjum frá þeim 

félögum er standa að sjómannadagsráði og tekjum af inngangseyri af 

kvöldskemmtuninni. Þess má þó geta að ef einhver afgangur hefur verið af 

sjómannadeginum, hefur sjómannadagsráð látið það ganga til þarfs málefnis í bænum. 

Viku fyrir sjómannadag fer svo allt á fullt við undirbúningin fyrir daginn, en þá bætast 
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fimmtán til tuttugu manns í vinnu við verklegan undirbúning, flest allir sjómenn  í 

sjálfboðaliðavinnu (HVG2010_6:2, 7).  

Annar heimildarmaður minn Ingi Steinn Ólafsson var í sjómannadagsráði í 

kringum 1970. Hann sagði mér að verkaskipting hafi verið á undirbúningnum: Þeir 

sem voru í skipstjóra og stýrimannafélaginu sáu um skrifinnskuna og útgáfu blaðsins, 

en þeir sem voru í vélstjórafélaginu og sjómannafélaginu sáu um þetta verklega. Er ég 

spurði Inga Stein hvort að það hefði verið stéttaskipting í ráðinu sagði hann:  

 

Nei þetta var ja, þeir voru meira svona í einhverri stjórnsemi, [...] stjórnunnar 

verkefnum þessir er voru frá skipstjóra og stýrimannafélögunum [...] En svo aftur á 

móti vélstjórafélagið og hérna sjómannafélagið, þau voru mest svona að redda 

hlutunum (HVG2010_9:1-2).  
 

Það „verklega“ eins og hann kallar það, var aðallega að sjá um kappróðrabátana, 

viðhald á þeim og sjá til þess að allt væri í lagi meðan liðin  æfðu fyrir 

sjómannadaginn. Einnig þurfti að sjá um flaggstangirnar, að það væri búið að flagga 

fyrir klukkan átta báða morgnana. Þeir byrjuðu þá oft klukkan sex á morgnana við 

undirbúninginn (HVG2010_9:1). Þess má geta að í dag flaggar sjómannadagsráð ekki 

fyrr en klukkan tíu á sunnudagsmorgunn (Fundargerðarbók, 1983). 

Í dag er þessu þannig farið að allt er sett á fulla ferð rétt fyrir sjómannadags-

helgina. Rýmið eða svæðið sem hátíðin fer fram á er merkt sem hátíðarrými með 

eftirfarandi hætti:  Flakkstöngum er komið fyrir niðrá höfn og á Stakkagerðistúni og á 

laugardaginn er svo klárað að ganga frá hafnarsvæðinu. Það eru ekki bara sjómenn 

sem sjá um þann undirbúning heldur fá þeir hjálp frá hafnarstarfsmönnum, 

vörubílstjórum hér í bæ og nokkrum strákum sem eiga gúmmíbáta (smábáta) en þeir 

sjá um að gera klárt fyrir lokahlaupið og draga kappróðrabátana (HVG2010_6:9). 

Kappróðrabátarnir hafa alla tíð verið aðaleign sjómannadagsráðs og aðeins notaðir 

dagana rétt fyrir helgina. Á öðrum tímum eru þeir geymdir í húsi á Básaskersbryggju. 

Skipt hefur verið um báta þrisvar sinnum. Fyrstu þrír bátarnir voru smíðaðir í 

Vestmannaeyjum 1946 af Ólafi Ástgeirssyni og hétu Hreyfill, Jötunn og Ólafur.
35

 

Annað settið var gert af Trefjaplasti Blönduósi 1976 en mótin voru af einum af gömlu 

bátunum og báru þeir bátar sömu nöfn og gömlu bátarnir. Árið 2008 voru svo keyptir 

til landsins tveir færeyskir bátar (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2004:16; 

Fundargerðabók, 1944-1981; HVG2010_6:5). Kappróðurinn er aðalkeppnin og því 

hefur  viðhald og umsjón með bátunum ásamt endurnýjun alltaf vegið þungt í öllum 

                                                 
35

 Sjá mynd 3. 
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undirbúningi fyrir sjómannadaginn (Fundargerðarbók, 1944-81; Fundargerðarbók, 

1983). Það sést líka í Fundargerðarbók sjómannadagsráðs að þetta eina ár 1975 sem 

kappróðrabátarnir voru ekki í lagi og ekki var keppt á þeim, varð mikil óánægja í 

bænum eins og ég fjallaði um í III.c kafla.  

En það er ekki bara sjómannadagsráð sem undirbýr daginn; það eru ekki síður 

einstaklingarnir sjómennirnir sjálfir, sem undirbúa sig. Það þarf að taka ákvarðanir um 

þáttöku viðburða dagsins og eru það oftast áhafnirnar sjálfar er taka sameiginlega 

ákvörðun, spurningar líkt og á að taka þátt í keppnum, hvar á að borða og hvar á að 

hittast fyrir borðhaldið.
36

 Hjá eiginkonum í landi fer einnig viss undirbúningur í gang 

og spenna myndast á heimilinu þegar von er á eiginmanninum í land. Hjá mér hefur 

myndast viss hefð fyrir því að kaupa mér ný föt í tilefni af sjómannadeginum og 

hárgreiðslustofa og snyrtistofa eru heimsóttar í vikunni fyrir daginn. Valmundur 

Valmundsson sem hefur verið meira eða minna viðloðandi sjómannadagsráð frá árinu 

1992 sagði mér frá því að á tímabili hefði verið mjög erfitt að fá sjómenn til að taka 

þátt í keppnum til dæmis í kappróðri eða reipitogi. Hann skildi það alveg: þeir væru 

bara að koma heim í frí og vildu fá að vera með sínum fjölskyldum. Sjómannadagsráð 

hafi því ákveðið að virkja skipstjórana í að fá áhafnarmeðlimi til þátttöku  í keppnum. 

Þeir sögðu kannski við einn skipstjóran að þessi eða hin áhöfnin hefði skorað á þá í 

keppni, en þannig náðu þeir liðum í keppnirnar
37

 (HVG2010_6:10).   

Æfingarnar fyrir kappróðurinn eða fótboltann, hefjast við fyrsta tækifærið sem 

gefst. Kappróðrabátarnir voru settir niður 2. júní síðastliðið ár, þannig að liðin gátu 

bara æft sig í róðri þrjá daga fyrir laugardaginn.
38

 Undirbúningurinn fyrir fótboltann 

var aðeins léttari, en lýsing Valtýs Bjarnasonar á undirbúningi liðs hans fyrir 

fótboltann var á þessa leið: Báturinn (Gullberg VE 292) kom fimm mínútum fyrir leik 

í land, beðið var með skóna á bryggjunni og þeir hlupu inná völlinn, enda töpuðu þeir 

öllum leikjunum sem þeir spiluðu (HVG2010_8:1). En það er annars konar 

undirbúningur sem þarf að fara í þær áhafnir sem taka þátt í kappróðrinum og 

fótboltanum eru líka oft í búningum merktum skipunum eða útgerðunum (bæði 

                                                 
36

 Þetta á við þær áhafnir sem er ekki boðið út að borða á sjómannadaginn af útgerðinni og sjá því um 

sig sjálfar. 
37

 Fyrir fyrsta sjómannadaginn í Reykjavík var notast við líkar aðferðir til að fá áhafnirnar til að keppa. 

Þá skoraði einn skipstjóri á aðrar áhafnir til að mæta í keppnirnar og tilkynnti að hann myndi mæta með 

áhöfn sína (Ásgeir Jakobsson, 1988:60). 
38

 Hér áður fyrr voru bátarnir settir niður nokkrum vikum fyrr en þá vildi það oft til að þeir voru teknir 

traustataki og endaði sú sjóferð oft með því að kalla varð út björgunarbát til að sækja liðið. Það og léleg 

umgengni við bátana varð til þess að þeir eru settir niður miklu seinna (HVG2010_8:2). 



 46 

liturinn á bolnum, en einnig merki útgerðarinnar) og maður tekur eftir því að oft eru 

drykkjarföngin
39

 sérmerkt þeim líka. Það eru áhafnir bátanna sem sjá um þetta sjálfir 

en þessa hluti þarf að panta
40

 sérstaklega í tíma og eru því hluti af undirbúningnum.       

Allur undirbúningur fyrir sjómannadaginn eins og annar undirbúningur fyrir 

hátíðir er þannig mjög mikilvægur, en eins og ég hef bent á er það ekki aðeins hátíðin 

sem er öðruvísi tími heldur einnig undirbúningstíminn (sbr. Eliade, 1974:52). Þannig 

er allur þessi undirbúningur nauðsynlegur til að gera sem best úr deginum/ helginni. 

En þó þarf að einnig að undirbúa leiksvæðið líka. Athafnir þær sem ég mun lýsa 

seinna í kaflanum fara allar fram á sérstöku svæði sem er afmarkað í tíma og rúmi 

fyrir þessa atburði, en með afmörkun er einnig átt við búninga, hljóð, leikmynd og allt 

það sem einkennir aðeins þennan dag og helgi.  

IV. d. Hátíðasvæði sjómannadagsins 

 Athafnir sjómannadagshelgarinnar 2010 fóru fram á nokkrum stöðum í 

Vestmannaeyjabæ eins og kom fram hér í kaflanum á undan, allt frá fótboltavellinum 

og golfvellinum vestast á eyjunni til hátíðasvæðisins í miðbænum, og skemmtistaðar 

ofarlega í bænum að ógleymdu  hafnarsvæðinu.  

 Það mætti samt segja að aðalrými hátíðarinnar sé sjálfur bærinn, afmarkaður af 

Heimakletti og sjónum að norðanverðu en hrauninu úr eldgosinu 1973 að 

austanverðu, sjónum að vestan og mörkum bæjarins að sunnanverðu. Inn í þessu 

aðalrými eru svo mörg lítil rými þar sem dagskráin fer fram  Þessi rými eru allt frá því 

að vera leiksvæði líkt og fótboltavöllurinn í það að vera vinnusvæði eins og höfnin. Þá 

er Stakkagerðistún aðalhátíðarsvæðið fyrir utan höfnina, en þar fer hátíðardagskrá 

sjómannadagsins fram. Síðan en ekki síst er það sjálf Landakirkja og túnið fyrir 

framan kirkjuna en þar er minnismerkið um hrapaða og drukknaða. Öll þessi svæði 

hef ég merkt inná kort sem er í myndayfirlitinu merkt mynd 1. Á þessum svæðum fara 

svo fram athafnir sjómannadagshelgina sem ég mun fjalla um útfrá sviðslist. 

IV. e. Athafnir/ viðburðir 

Í þessum kafla verður flest öllum þeim dagsráliðum lýst sem fram fóru á 

sjómannadaginn 2010 en einnig þeim atburðum sem voru ómissandi hér áður fyrr en 

eru ekki lengur á dagskrá. Allar þær athafnir sem fóru fram á sjómannadagshelginni 

voru innan þeirra tímamarka sem lög um sjómannadag gera ráð fyrir, en þar er gert 
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 Sjá mynd 4. 
40

 Bolirnir koma frá saumastofum og bjórinn frá Ölgerðinni eða Vífilfelli (HVG2010_10:2). 
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ráð fyrir að skip séu komin í land á hádegi á laugardag og fari ekki út fyrr en á hádegi 

á mánudegi (Kjarasamningur, 2004). Hér í Vestmannaeyjum er sérákvæði um það að 

sjómenn afsala sér frídag 1. maí en fá í staðinn frí á föstudeginum fyrir sjómannadag 

(Valmundur Valmundsson, 2010). En hér á eftir mun ég lýsa þeim athöfnum sem fóru 

fram um sjómannadagshelgina, fyrst og fremst sem sviðslist og mun umfjöllun mín 

byrja á fótboltanum á föstudag.  

lV. e. 1. Fótboltinn 

Fyrsta heimildin sem ég fann um knattspyrnu eða aðrar boltaíþróttir sem keppnisgrein 

á sjómannadaginn í Vestmannaaeyjum er frá árinu 1944, en þá var auglýst í dagskrá 

dagsins að knattspyrna myndi fara fram á íþróttavellinum klukkan tvö (Kristinn 

Sigurðsson, 1984:106). Það var snemma á tíunda áratug tuttugustu aldar að fótboltinn 

kom aftur til sögunnar sem keppnisgrein á sjómannadeginum (Fréttir, 1991:4; 

Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1992:35). Aðrar boltaíþróttir en fótbolti höfðu þó 

verið stundaðar hér áður fyrr á sjómannadaginn en árið 1955 er sagt í 

Sjómannadagsblaði Vestmannaeyja frá sjómannadegi árið áður: Þar hafi verið keppt í 

handbolta á milli vestur og austurbæjar
41

 á Stakkagerðistúni og voru keppendur þá 

látnir keppa í pokum (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1955:20). Í dag er því nú 

ekki þannig farið heldur mæta menn á venjulegum íþróttaskóm í leikinn. Í fyrstu var 

leyft að mæta í takkaskóm en vegna slysahættu hefur það verið bannað.
42

 Sumir 

keppendur eru gamlir knattspyrnumenn og eiga það til að missa sig í tæklingum, 

nefndi einn viðmælanda minna við mig, þess vegna var farið í að banna takkaskó. 

Hann nefndi það einnig að það væri líka spurning um að láta keppendur mæta í 

stígvélum (HVG2010_6:11).  

 Ekki er ljóst hvort vinsældir fótboltans á sjómannadag séu vegna leikgleðinnar 

eða keppnishörkunnar. En hann er einn af þeim atriðum sem sjómannadagsráði 

gengur vel að fá keppendur í. Ég mætti því áhugasöm á Þórsvöllinn
43

 4. júni 2010 

klukkan 14:00 til að horfa á liðin keppa og þar á meðal skipsfélaga eiginmanns míns 

af Gullberginu. Það viðraði þó ekki vel til íþróttaiðkunar, sól en hvasst, 20-22 metrar 

                                                 
41

 Fyrir gos (1973) skiptist bærinn í tvö hverfi vestur og austurbær (sá bæjarhluti lenti að mestu leiti 

undir hrauni) en mikill rígur var oft á milli þessara bæjarhluta og voru það þá aðallega unglingsdrengir 

sem áttu í hlut (Jón Garðar Einarsson, 2011).  
42

 Bannað var að keppa í takkaskóm einhverntíma á síðustu árum, nákvæmari upplýsingar fundust ekki. 
43

 Sjá mynd 5. Völlurinn heitir eftir knattspyrnufélaginu Þór sem var stofnað 1913 en var síðan lagt 

niður 1996.(Sótt 11. febrúar 2011 af http://heimaslod.is/index.php 

/%C3%8D%C3%BEr%C3%B3ttaf%C3%A9lagi%C3%B0_%C3%9E%C3%B3r). Þetta er 

fótboltavöllur í fullri stærð sem liðum utandeildar er oft leyft að nota. 
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á sekúndu og mikið öskufjúk eftir eldgosið í Eyjafjallajökli.
44

 Þessu veðri hafði verið 

spáð en sjómannadagsráð hafði haft miklar áhyggjur af því hvort þeir þyrfti ekki að 

flytja hátíðahöldin inn í íþróttahús bæjarins, eins og vaninn er þegar veðrið setur strik 

í reikninginn við hátíðarhöld í bænum (HVG2010_6:5). Sú varð ekki raunin en í 

staðinn stóð maður og horfði á leikinn með rokið og öskuna í bakið. 

Þórsvöllurinn, þar sem fótboltamótið fer fram er vestarlega á eyjunni, við 

leiðina inn í Herjólfsdal eins og sést á mynd 1. Völlurinn er afmarkaður af brekkum 

austan og sunnan megin en hárri girðingu að vestan og norðan verðu, en þær hliðar 

snúa líka út á veg (Dalveg). Áhorfendur voru við hliðarlínur vallarins eða  uppi í 

brekkunni austan megin við völlinn. Sumir áhorfendur sátu í bílum sínum sem voru á 

veginum upp að Þórsheimilinu.
45

 Keppt var á einum þriðja af vellinum og var 

norðurhlutinn notaður. Svæðið var því vel afmarkað sem leiksvæði (sbr. Huizinga, 

1971:47). Ekki bara vegna þess að um íþróttavöll er að ræða heldur  fyrir keppendur 

og áhorfendur sem mættir voru til að hvetja sína menn.  

Fótboltinn var  byrjaður er ég mætti (ég mætti aðeins yfir tvö) en að þessu 

sinni voru þrjú lið skráð til leiks, það voru áhafnirnar á Gullbergi, Huginn og 

sameiginlegt lið útgerðarinnar, Bergs- Hugins sem gerir út þrjá báta. Gullbergið og 

Huginn voru að keppa þegar ég mætti á svæðið, Huginsmenn í bláum bolum merktum 

Huginn en þeir sem spiluðu fyrir Gullbergið voru ekki sérstaklega merktir annað en 

að þeir klæddust svörtum bolum. Þriðja liðið Bergur-Huginn sem hvíldi sig er þessi 

leikur fór fram var aftur á móti í rauðum bolum. Litur bolanna er einnig táknrænn, því 

að sami litur er oftast á þeim bát sem keppnisliðið er áhöfn á, þannig er áhöfnin á 

Huginn í bláum bolum í sama lit og skipið og áhöfnin hjá Berg-Huginn er í rauðum 

eins og skip útgerðarinnar eru máluð.  

Í dag eru leikmennirnir aðeins í bolum til að undirstrika hvaða liði þeir 

tilheyra, en ég hef heimildir fyrir því að búningarnir hafi stundum verið skrautlegri en 

þetta. Er byrjað var að keppa í fótbolta árið 1991 var lýsing blaðamanns á liðunum 

þannig: „útgerðarmenn og oldboys sem mættu til leiks í flotgöllum og hins vegar 

hásetar og skipstjórar sem voru klæddir rúgbýbúningum upp á ameríska vísu, ekki er 

vitað um úrslit leikjanna“ (Fréttir, 1991:4). Það er samt ekki langt síðan aðrir 
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 Eldgosið hætti 23. maí en upp hafði komið gríðarlegt magn af ösku sem fýkur yfir Vestmannaeyjar í 

hvössum norðaustanáttum. 
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 Húsið var félagsheimili íþróttafélagsins Þórs en þar er nú rekið frístundaheimili á vegum Grunnskóla 
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búningar voru notaðir. En Jens Kristinn Elíasson sem fæddur er 1985 sagði mér að 

þegar hann spilaði fótbolta fyrir útgerð Bergs og fyrir  björgunarbátinn Þór þá hafi 

verið notast við aðeins þyngri klæðnað en boli: „Við náttúrulega mættum uppstrílaðir 

í öllum björgunarsveitabúningnum þegar við spiluðum fyrir þá [Björgunarbátinn 

Þór]“ (HVG2010_9:2). Þar átti hann við er hann keppti sem áhafnarmeðlimur á 

björgunarbátnum Þór, en hann var aðeins í sérmerktum bol er hann spilaði fyrir Berg.   

En bolirnir voru ekki það eina sem merkt var bátunum og setti þannig svip 

sinn á leiksvæðið, heldur var ein tegundin af  drykkjarföngunum sem höfð voru á 

hliðarlínunni, „bjór“
46

 sérmerkt, annaðhvort bátnum eða útgerðinni. Sumir áhorfendur 

voru einnig með merktar flöskur og gáfu þannig til kynna hverjum þeir tilheyrðu, það 

gerðu líka köll þeirra til leikmanna. Þannig aðgreindu liðin og áhorfendur sig frá 

hinum með búningum sem og bjórflöskum og sýndu hvaða hópi þeir tilheyrðu. Það 

mætti segja að um endurskapaða hegðun (restored behavior) hafi verið að ræða (sbr. 

Schechner, 2006:34-35): Áhorfendur vissu hvers var ætlast til af þeim: Að taka þátt í 

leiknum, og það gerðu áhorfendur með því að hrópa athugasemdir og ráðleggingar til 

leikmanna. Leikmenn hrópuðu á móti og því var augljóst að ætlast var til þess að 

áhorfendur kæmu með athugasemdir. Áhorfendahópurinn samanstóð líka af 

fjölskyldum og vinnufélögum keppenda ásamt góðum hópi af ungum mönnum úr 

bænum. Nálægðin og böndin við vinnufélaga og fjölskyldu gerðu allar aðstæður 

persónulegri og með því að vera tengd einum hópnum var ég með í leiknum. Það er 

einmitt þátttaka allra sem viðstaddir eru sem gerir leikinn svona skemmtilegann.  

En í leik/ keppnum eins og fótbolta þurfa að vera reglur sem leikmenn eiga að 

fara eftir. Samkvæmt frásögn Valtýs Bjarnasonar sem tók þátt í fótboltanum í ár er 

notast við reglur sem hafa reynst vel á mótum hjá yngri flokkum
47

 í fótbolta. 

Reglurnar eru á þá leið að aðeins fimm menn eru í hverju liði og leikið er tvisvar 

sinnum fimm mínútur (HVG2010_8, 2: 1). Þá sagði Valtýr mér að þó dómari sé til 

staðar þá sé ekkert endilega farið eftir reglum í fótbolta: „Dómarinn er með spjöld 

sko, en það er kannski leyft aðeins meira en í venjulegum fótbolta til að hafa þetta 

aðeins skemmtilegra eða svona minni reglur; sumir oftast í glasi eða eitthvað“ 

(HVG2010_8, 2:1). Það virðist þó vera markmið allra sem eru á leiknum hvort sem 
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þeir eru að keppa eða ekki að skemmta sér og öðrum, en öllum leik fylgir viss alvara 

(Huizinga, 1971:24).   

Þó keppni eins og fótboltamótið á sjómannadagshelginni sé aðallega haldið til 

skemmtunar fyrir sjómenn og bæjarbúa þá er ekki langt í keppnisskapið. Það var 

greinilegt þegar horft var á leikinn að menn komu þarna til að vinna. Samkvæmt 

kenningu Huizinga er það okkur eðlislægt að keppa um eitthvað ekki bara verðlaun 

heldur fyrst og fremst uppá sigur (Huizinga, 1971:71). Það að vinna eru viss verðlaun, 

vinningsliðunum er hampað, klappað fyrir því og næstu daga er ekki talað um annað 

en hvað gekk vel í fótboltanum. Að sama skapi er mikið rætt um það meðal þeirra 

sem töpuðu hvað hefði mátt fara betur: Það hefði vantað varamenn, menn hefðu þurft 

að vera óþreyttir
48

 og svo framvegis. 

Þegar menn taka að sér að keppa þá eiga sumir það til að gleyma sér alveg í 

fótboltanum og lifa sig alveg ínní hlutverkið, þannig að þeir gleyma stað og stund. 

Segja má að eins og í öðrum atburðum hátíðarinnar eigi sér stað viss tímabundin 

breyting hjá sumum keppendum, einskonar jaðarástand.
49

 Þessu er best lýst af einum 

viðmælanda minna er hann segir frá fótboltanum:  

 

Fótboltinn, það er nú náttúrulega eitthvað sem hefur alveg slegið í gegn; menn eru 

alltaf tilbúnir að spila fótbolta. Það eru náttúrulega mjög margir sjómenn sem eru 

gamlir  fótboltamenn og finnst þetta mjög gaman. Já haha, en svo eru það náttúrulega 

nokkrar útgerðir hérna sem banna mönnum að fara í þetta vegna þess að þeir segja að 

það sé svo mikil harka sko, og það er kannski rétt. Því mér skildist það núna ég horfði 

ekki á fótboltann en þetta sé nú orðið einum og mikil svona innan gæsalappa 

atvinnumennska (HVG2010_6:10- 11). 

 

Það að sigra er númer eitt, tvö og þrjú hvað sem það kostar. Það ætlar enginn sér að 

slasa neinn en í hita leiksins getur allt skeð en fótboltinn er samt ekki 

aðalkeppnisgreinin  sjómannadagshelgarinnar að mínu mati heldur þær greinar sem 

fara fram niðri á bryggju, en næst mun ég taka þær fyrir. 

IV. e. 2. Kappróður 

Kappróður er sú keppnisgrein sem hefur fylgt sjómannadeginum í Vestmannaeyjum 

frá upphafi frá árinu 1940. Fyrir þann tíma hafði verið keppt í kappróðri á 

Þjóðhátíðinni í Vestmannaeyjum (Árni Björnsson, 1993:217; Elsa Ósk Alfreðsdóttir, 

2007:37). Fyrst í stað höfðu sjómennirnir sjálfir aðeins keppnisrétt eins og kom fram í 
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 Þeir sem töpuðu voru nýkomnir af sjó er þeir kepptu í fótboltanum. 
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kafla III. c. Breyting varð á árið 1946 er knattspyrnufélagið Týr óskaði eftir því við 

sjómannadagsráð að fá að taka þátt og ári seinna menn sem unnu í frystihúsunum og 

varð sjómannadagsráð við þeirri beiðni. Árið 1948 fengu svo konur keppnisrétt 

(Fundargerðabók 1944-1981). Einn viðmælendi minn Kristbjörg Sigurjónsdóttir var 

ein af þessum stúlkum er tók þátt í fyrsta kappróðri kvenna 1948. Hún var aðeins 

sautján ára gömul er keppnin fór fram. En er hún rifjaði daginn upp fyrir mér mundi 

hún ekkert eftir keppninni sjálfri, heldur aðeins seinustu æfingunni sem fór fram um 

morguninn: 

 

Það var fyrsta skiptið sem kvenfólk fór í kappróður [...] ég man það eins og það hefði 

verið í fyrra sko þá fórum við snemma á sunnudagsmorgni í þessari líka yndislegu 

blíðu að æfa okkur og þá fór pabbi með okkur; þá kunni hann sko lagið á þessu öllu 

og sagði við okkur: Sko svo skulið þið passa ykkur, ekki ofreyna, ekki taka of mikla 

krafta fyrst, geyma þá þangað til síðast. Ég hugsa að það hafi bara reddað okkur að 

við hlýddum honum (HVG2010_7:5).  

 

Hvernig fólk undirbýr sig fyrir keppni skiptir miklu máli eins og kom fram í kafla IV. 

b. enda unnu þær kappróður kvenna þetta árið.   

 Kappróður er fyrsta greinin sem keppt er í á laugardeginum en stundvíslega 

klukkan eitt eftir hádegi byrjar dagskráin niður á Friðarhafnarbryggju. Friðarhöfn
50

 

heitir svæðið sem er innst inn í Vestmannaeyjahöfn. Svæðið afmarkast af fjöllum 

vestan megin, bænum fyrir sunnan og Eiðinu norðan megin og að austanverðu er 

sjórinn. Þetta svæði er athafnasvæði sjómannanna sjálfra, viðlega bátanna. En þar sem 

þetta er vinnusvæði þarf að gera nokkrar breytingar fyrir laugardaginn. Þær breytingar 

undirstrika fyrir áhorfendum að dagurinn er öðruvísi, og að svæðið sjálft hafi skipt um 

hlutverk. Svæðið hafði breyst úr vinnusvæði í leikjasvæði. Við breytingarnar er 

bryggjan rýmd og bátar látnir leggjast að annarsstaðar í höfninni svo áhorfendur geti 

séð þær keppnir sem fara eiga fram þennan laugardag.  

Við viðlegukantinn á  Binnabryggju
51

 er Gullbergið en ég ásamt eigimanni 

mínum og dóttur, vorum einmitt stödd þar um borð í grillveislu
52

 um eittleytið á 

laugardeginum. Þannig að ég hafði góða yfirsýn yfir kappróðurinn, sem var næsti 

leikur á dagskrá sjómannadagsins í Vestmannaeyjum. Kappróðurinn var einmitt 
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byrjaður er við mættum í veisluna. Keppnisbátarnir eru frá Færeyjum  og  voru 

keyptir hingað nýir 2008 og bera nöfnin Verðandi og Jötunn.
53

 Það var einmitt keppni 

milli skipstjóra og stýrimannafélagsins Verðanda og sjómannafélagsins Jötuns í gangi 

þegar ég byrjaði að horfa á kappróðurinn. Þessari keppni hefur á undanförnum 18. 

árum lokið með sigri manna frá Verðanda en í ár unnu menn frá Jötni. En þessi 

keppni var meira en kappróður. Þarna voru tveir hópar innan hóps sjómanna sem 

kepptu, skipstjórar og stýrimenn saman á móti hásetum. Viss bylting var í gangi eins 

og kom  fram í eftirmálum keppninnar.
54

 

Kappróðurinn byrjar á því að báðir keppnisbátarnir eru dregnir út í miðja 

höfnina.
55

 Brautin sem þeir eiga að róa eftir er um það bil 300 metra löng. Liðin taka 

sér stöðu með árarnar tilbúnar og  þegar skotið ríður af hefst róðurinn. Ég sá strax í 

þessari keppni að annar báturinn átti í einhverjum vandræðum, þeir sem þar réru voru 

ekki samtaka í róðrinum meðan hinn báturinn rann léttilega áfram. Það er nefnilega 

mjög auðvelt að sjá hvor er betri þegar áralagið er ekki nógu gott. Hvaða vandræði 

það voru vissi ég ekkert nánar um fyrr en í viðtalinu við mæðgurnar Kristbjörgu og 

Grétu. En tengdasonur Grétu var einn af þeim sem keppti fyrir Verðanda og lýsti hún 

því þannig að tengdasonurinn væri bara allt of stór fyrir þessa nýju báta. Hann hefði 

brotið árina og hnén á honum fóru í bakið á næsta manni þegar hann réri. Hún endaði 

á því að segja að þessir bátar væru bara ekki gerðir fyrir stóra menn (HVG2010_7:7). 

Hér eins og svo oft í þjóðfræði, sér maður hvað fólk er efins um allar breytingar á 

hefðum. En nýju bátarnir eru öðruvísi en þeir gömlu sem byggðir voru eftir 

upprunalegri smíði frá 1946
56

 bæði minni og léttari. Það var samt greinilegt á þessum 

eftirmælum og því sem ritað var í blaðið Fréttir eftir helgina að þarna hafði farið fram 

keppni sem átti sér langan aðdraganda og erfitt hafði verið fyrir Verðanda menn að 

gefa eftir sigurinn til Jötuns.  

Vaninn er að raða liðunum sem keppa í kappróðri í riðla, líkt og gert er með 

Jötuns menn og þá í Verðanda en það eru aðeins tvö af þeim félögum sem standa að 

sjómannadagsráði. Riðlunum er skipt þannig að konur í fiskvinnsluhúsum eru í einum 

riðli, karlmenn öðrum og svo koll af kolli. Í gegnum tíðina hafa verið lið 

fermingarstráka, piparsveina, Austurbæjar og Vesturbæjar. Allt voru þetta og eru lið 

sem aðgreina sig sem hóp eftir kyni, starfi eða svæði. En um leið sýnir þetta okkur 
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hvernig Vestmannaeyingar skipta sér í hópa. Samkvæmt einum viðmælanda minna, 

Inga Steini Ólafssyni, var það hefð að fermingarstrákar kepptu hér áður fyrr, en hann 

keppti í fyrsta skiptið árið sem hann fermdist. Hann varð líka sigurvegari í 

kappróðrinum eitt árið ásamt áhöfninni á Sæbjörgu VE (HVG2010_9:5). 

Kappróðurinn er því kjörið tækifæri fyrir hópinn að koma saman í leik/ keppni sýna 

sig og reyna færni sína með öðrum og tengjast kannski betur (communitas). Metnaður 

er til staðar að standa sig vel og róa vel, því ef það tekst ekki fá keppendur alveg að 

heyra frá félögunum í landi, hvað þeir eru lélegir. 

Eins og lýsingin sýnir þá er kappróðurinn eins og fótboltinn, keppni en líka 

sýning á samkennd og hæfileikum, þar sem vel sést ánægja keppenda jafnt sem 

áhorfenda á keppninni. En Schechner segir að sérkenni leiks/keppni sé að: 

 

Both child play and adult play involve exploration, learning, and risk with a payoff in 

the pleasurable experience of “flow” or total involvement in the activity for its own 

sake. Playing creates its own multiple realities with porous boundaries. Playing is full 

of creative world-making as well as lying, illusion, and deceit. Play is performance 

(when it is done openly, in public) (Schechner, 2006:92).  

 

Tilgangurinn með keppni á sjómannadaginn er einmitt að menn hafi gaman af þeim, 

taki þátt í fjörinu, geri grín af sjálfum sér og öðrum. Það á sérstaklega við þegar 

kemur að næstu keppnisgreinum. 

IV. e. 3. Koddaslagur, lokahlaup og aðrar keppnir á bryggjunni  

Elstu heimildir um koddaslag í höfninni á sjómannadag fann ég í Sjómannadagsblaði 

Vestmannaeyja frá árinu 1955 en þar er mynd af tveim unglingstrákum í koddaslag. 

Það var ekki fyrr en árið 1976 sem farið var að minnast á koddaslag í greinum um 

daginn og greinilegt er að þessari íþróttagrein hefur ekki verið eins hampað og 

kappróðrinum (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1976:25).  

En oftast eftir kappróðurinn er  koddaslagur á dagskrá og svo var einnig 

sjómannadagshelgina 2010 en svæðið sem notað er við þá keppni er alveg inn í 

pytt.
57

Eins og kom fram hér í kaflanum á undan var búið að fjarlægja alla báta af 

svæðinu en að auki var búið að draga flotbryggju þangað og tengja lok af körum á 

milli fyrir lokahlaupið. Þá var búið að setja gildann staur út frá bryggjunni fyrir 

koddaslaginn
58

 sem er langt frá því að vera dagleg athöfn í Vestmannaeyjum. Uppi á 

bryggjunni hafði tveim sölutjöldum verið komið fyrir og þar við hliðina var borð fyrir 
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 Það kallast svæðið innst inni í Friðarhöfn. 
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keppni í sjómanni. Allar þessar athafnir tengjast sjó eða sjómennsku á einn eða annan 

hátt sem á líka vel við daginn. Á bryggjunni vestanverðri voru til sýnis mótorhjól frá 

mórorhjólaklúbbnum Drullusokkunum frá Vestmannaeyjum, en margir meðlimir þar 

eru einnig starfandi sjómenn. Á bryggjunni var  flaggað signalfánum
59

 en sum skip 

voru líka skreytt fánum í tilefni helgarinnar. Innan um áhorfendur voru unglingar úr 

Leikfélagi Vestmannaeyja með götuleikhús. Þau voru klædd í allskonar búninga og 

settu þannig karnival leiksvip sinn á svæðið og á þeirra vegum var eldgleypir. Annars 

var fólk hversdagslega klætt nema einn sem klæddi sig í búning
60

 sem undirstrikaði að 

þarna væri sjómaður á ferð í hátíðarbúningi. Allir þessir hópar sýndu það með 

klæðnaði (búningum) hvaða hópi  þeir tilheyra.  

En hátíðarsvæðið var einnig merkt á annan hátt, því að í hátalarakerfinu var 

dagskrárliðunum lýst: Hvaða keppni væri í gangi, hverjir væru að keppa og hver 

tíminn væri, líkt og í kappróðrinum. Talað mál er nefnilega nauðsynlegt á leiksvæðum 

eins og þessu. En án lýsingar af þessu tagi væri maður svolítið utangátta um það hvað 

væri eiginlega að gerast þarna á svæðinu, sérstaklega ef þú ert ekki heimamaður og 

þekkir ekki til þeirrar röðunar sem dagskrárliðirnir hafa verið í undanfarin ár.  

Sumir áhorfendur voru líka greinilega komnir lengra að en aðrir og þurftu 

nánari skýringar á því hvað væri um að vera á svæðinu líkt og Valmundur 

Valmundsson í sjómannadagsráði sagði mér frá: 

 

Ég einmitt lenti í því núna á sjómannadaginn núna síðast. Það voru Þjóðverjar tveir 

eða þrír níðrá bryggju, þegar við vorum að vesenast í þessu kom einn og spurði mig; 

hann sá að ég var eitthvað í forsvari og hvað væri eiginlega í gangi hérna. 

Kappróðurinn var að byrja ekkert mikið að ske, heldur fullt af fólki, bara draga út 

einhverja báta svo fóru strákar og stelpur að róa þarna. Ég fór að reyna að útskýra 

þetta fyrir honum en hann talaði nú ekkert mjög góða ensku. Þannig að hann fann 

annan í hópnum sem talaði betri ensku og ég lenti þarna örugglega á korter tuttugu 

mínútna spjalli við þá sko. Hvað við værum að gera hérna, af hverju. Þeim fannst 

þetta alveg stórmerkilegt þvi þeir komu frá bæ sem er strandbær [óskýrt] þarna við 

Eystrasaltið í Þýskalandi. Þeir höfðu bara aldrei heyrt minnst á svona að það væri bara 

frí hjá sjómönnum heila helgi á ári til þess að geta farið að skemmta sér, alveg þetta 

fannst þeim alveg óbætanlegt (HVG2010_6:9).  

 

Þetta viðhorf undirstrikar þá sérstöðu sem sjómannadagurinn hefur, það er að einn 

dagur skuli vera helgaður einni starfstétt. Í augum okkar sem alin eru upp við hátíðina 

er þetta ekki eins augljóst.  
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 Sjá mynd 11. 
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En löngunin til að vera með í fjörinu og prófa eitthvað nýtt var greinilega í 

huga þessara Þjóðverja því einn þeirra ákvað að taka þátt: 

 

Einn þeirra meira að segja [...] ungur strákur; hann spurði hvort hann mætti fara í 

koddaslag við héldum það nú hann var settur á staurinn til að berjast við (hlær) þeir 

höfðu mikið gaman af og héldu að þyrfti að skrá sig, þyrfti ekki að vera í 

björgunarvesti og ég spurði: Kanntu ekki að synda; jú jú; út á staurinn með þig. Þegar 

hann var búin að sjá krakkana fara sex ára.  

HVG: Og vann  hann.  

VV: Nei hann gerði það nú ekki hann var svo hræddur greyið að hann datt eiginlega 

strax í sjóinn en honum var bjargað (HVG2010_6:9). 

 

Koddaslagurinn byrjaði á því að tveir ungir krakkar, strákur og telpa um 13-14 

ára að aldri kepptu.
61

 Þau voru bæði klædd í búning (þurr- eða blautbúning) en ekki í 

fötum eins og vaninn er, en sú keppni endaði með sigri telpunnar. En það voru ekki 

bara börn og útlendingar sem kepptu, því er líða tók á keppnina kom lýsing hjá 

þulnum í hátalarakerfinu um að nú yrði „alvöru koddaslagur“ en þar voru komnir tveir 

ungir menn.
62

 Annar þeirra varð síðan sigurvegari í koddaslag þetta árið. 

 En eins og gefið var í skyn í upphafi kaflans þá voru fleiri keppnir haldnar á 

bryggjunni eins og lokahlaupið. Það fer þannig fram að keppendur eiga að hlaupa yfir 

lok af körum sem strengd hafa verið milli tveggja flotbryggja og sá vinnur er tekst að 

hlaupa lengst án þess að detta ofan í sjóinn. Þarna eins og í koddaslagnum er refsingin 

að detta ofan í sjóinn. En það að falla í sjóinn er eitthvað sem sjómenn og bæjarbúar 

hafa alltaf þurft að varast „sjóinn“ og hættuna sem honum fylgir. 

Aðeins einn af viðmælendum mínum hafið tekið þátt í þessu hlaupi, þó það 

hafi ekki verið þetta árið, en lýsing hans á aðstæðunum er á þessa leið: 

 

Þar sem tekin eru lok af körum bundin saman; sem sagt í eina lengju, strengt saman 

yfir og svo áttu að reyna að hlaupa á þeim. Þau eru náttúrulega bundin í einn endann 

og þau eru náttúrulega völt. Þú þarft að vera snöggur ef þú ætlar að komast alla leið 

(HVG2010_10:1). 

 

Leikurinn byggist á þeim hæfileikum að geta haldið jafnvægi eða eins og sjómenn 

myndu segja „staðið ölduna“. Lokahlaupið er dagskráliður sem á árum áður kallaðist 

„tunnuhlaup“ þegar notast var við tunnur.
63

 En í dag þegar notuð eru kör bæði í 

fiskvinnslu og um borð í fiskiskipum eru lokin af körunum notuð. Þannig er það nýtt 

sem til fellur og tengist sjómennskunni á einhvern hátt. 
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 Það hefur oftast verið miðað við fermingaraldurinn. 
62

 Sjá mynd 9. 
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 Það var notast við síldartunnur fyrst úr timbri síðar úr plasti. 
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 Eftir hádegi á laugardeginum er þó greinilegt að fólk var komið til að skemmta 

sér og sínum; viss léttleiki var yfir öllu svæðinu sem iðaði af mannlífi. Þarna fóru 

fram kappleikir sem fólk tók þátt í af fúsum og frjálsum vilja. Allt var öðruvísi en 

hversdagurinn, en samt sem áður bundið vissum reglum sem verða að vera í öllum 

keppnum (Huizinga, 1971:47). Þannig var áðurnefnt svæði greinilega merkt sem 

leikjasvæði eftir hádegi laugardaginn 5. júní 2010 og þannig hefur það verið merkt frá 

því ég man eftir mér.
64

 Um kvöldið tók þó við annar staður og stund þar sem sýningar 

eru aðalatriðið. 

IV. e. 4. Kvöldskemmtanir 

Frá því sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn árið 1940 hafa verið 

haldnar kvöldskemmtanir á sjómannadaginn. Í byrjun voru þetta skemmtanir sem 

heimamenn sáu alfarið um, en þær þróuðist síðan á þann veg að meira var farið að 

treysta á innflutta skemmtikrafta (sbr. kafli lll. c.). En auk skemmtiatriða gekk 

dagskráin aðallega út á afhendingu verðlauna og heiðranir aflakónga og eldri 

sjómanna sem voru hápunktur á sunnudagskvöldi sjómannadagsins. Böllin voru svo 

haldin eftir skemmtanirnar, stundum öll kvöldin, föstudags-, laugardags- og 

sunnudagskvöld (Fundargerðabók Sjómannadagsráðs, 1944-1981; Fundargerðarbók 

Sjómannadagsráðs, 1983). Í dag er alltaf eitthvað að gerast um kvöldin á 

hátíðarhelginni hvort sem það er á vegum sjómannadagsráðs eða annarra aðila í 

Eyjum. 

„Söngkvöld Árna Johnsen“ kallast tónleikar sem alltaf eru haldnir á 

föstudagskvöld.  Þessir tónleikar eru alfarið hugmynd Árna en hann byrjaði að halda 

þá fyrir 12-15 árum (Árni Johnsen, 2011). Síðar þróuðust þeir í samstarfi við 

sjómannadagsráð og eru núna alltaf í auglýstri dagskrá helgarinnar. Þessir tónleikar 

eru alltaf haldnir á sama stað þ.e.a.s. Akógeshúsinu
65

 við Stakkagerðistún í miðju 

bæjarins. Seinustu árin hefur það verið fastur liður hjá mér að mæta á tónleikana og 

svo var það einnig sjómannadagshelgina 2010. Auglýst dagskrá fyrir kvöldið var á þá 

leið að þar yrði Árni Johnsen ásamt KK og úrvali af tónlistarfólki frá Eyjum.  

Ég mætti stundvíslega klukkan 22:00 á tónleikana. Ekki voru margir mættir; 

hafa oftast verið fleiri en ég geri ráð fyrir að annar dagskrárliður Rokkeyjan tónleikar 

sem fóru fram uppi í Höll á sama tíma hafi haft þar einhver áhrif á fjölda áhorfenda 
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 Ég var sex ára 1975 þegar engin keppni fór fram í Friðarhöfn og man því ekki eftir því. Sbr. Kafli lll. c. 
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 Sjá mynd 13. Akógeshúsið er félagsheimili Akógesa sem er félagsskapur í Vestmannaeyjum húsið 

byggðu þeir árið 1936 (Sótt 21. febrúar 2011 af http://heimaslod.is/index.php/Ak%C3%B3ges). 
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(Fréttir, 2010:4). Seinna um kvöldið átti þó eftir að bætast í áhorfendafjöldann í 

Akóges. Húsið, Akóges, er ekki stórt tónleikahús en þegar inn er komið tekur við lítið 

anddyri með stiga upp á loft og annan niður. Á vinstri hönd er gengið inn í salinn þar 

sem sviðið er rétt við innganginn. Stólum var raðað beint fyrir framan sviðið, en upp 

við veggi salarins hafði verið komið fyrir borðum og stólum. Þannig að fólk gat valið 

hvort það vildi sitja við pallinn eða fjær við borð. Greinilegt var að búið var að 

afmarka svæðið fyrir tónleika. Áhorfendur voru flestir;  prúðbúnir, sérstaklega 

konurnar, menn aðeins frjálslegri í klæðaburði. Ég hafði samt ekki góða sýn yfir 

salinn sjálfan, þar sem ég sat fyrir framan sviðið sem næst tónlistarfólkinu. Veggir 

salarins voru þaktir málverkum, aðallega af umhverfi eyjanna. Þegar dagskráin 

byrjaði kom í ljós að ekki yrði hlustað á KK heldur voru Magnús Eiríksson og Pálmi 

Gestsson mættir í staðinn, vegna veikinda KK. Þessi breyting á dagskránni gerði svo 

sem ekkert til því fólk var komið þangað til að hlusta á tónlist og syngja með.  

Lögin sem þeir félagar Magnús og Pálmi spiluðu voru þekkt Mannakornslög 

frá níunda áratugnum, þannig að flestir áhorfendur þekktu þessi lög, en þeir voru 

aðeins í eldri kantinum (að meðaltali yfir fertugt). Í litlum sal eins og þessum myndast 

viss stemning
66

 ekki síst þegar sungin eru lög sem allir kunna. Ætlast er til þátttöku 

áhorfenda í söngnum og tónlistarfólkið hvetur til þess. Ef fólk kunni ekki textann þá 

hafði það enga afsökun, því við innkomuna var fólki réttur bæklingur með eyjalögum 

og nokkrum öðrum alþýðukvæðum íslenskum sem enskum. Eftir uppákomu 

Magnúsar og Pálma var nú samt mest sungið af Eyjalögum. Árni tók einmitt eitt þekkt 

eyjalag, en ég hef oftast aðeins heyrt fyrsta erindið og viðlagið af þessu lagi var 

„Vertu sæl mey“ en ég sýni hér annað erindið og viðlagið svo lesendur átti sig á því 

hvaða lag þetta er: 

 

Hver og ein dolla Viðlag: Vertu sæl mey 

á hafi má tolla, ég kem aftur er kvöldar á ný. 

allt sem að flýtur Gleymdu mér ei, 

ófriður nýtur þó að brimið sér bylti með gný. 

Og æðir til annarra landa. Eigir þú yl, 

Í Blackpool og Fleewood [svo] handa sjómanni er sjöstjarnan skín, 

bókin er nógúdd þá stendur hann brosandi í stórsjó og byl 

pendarar drekka við sinn stjórnvöl og hugsar til þín. 

ef peningar rekka 

keeper og kvennsum til handa. 

(Sjómannasöngur, 2010:1) 
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 Líkt og communitas sjá kafla II. a. og II. b. 
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Ljóðið er eftir Loft Guðmundsson og Ása í Bæ, en lagið eftir Ása í Bæ. Sú saga fylgdi 

kvæðinu að það væri samið um siglingarnar og  söluferðir báta með fisk til Englands 

hér áður fyrr.  

Eins og ég benti á í Akóges, eru áhorfendur eins og á fótboltanum, 

þátttakendur í athöfninni; tónlistarfólkið spjallar við áhorfendur og áhorfendur spjalla 

við þá. Úr verður einn hópur, hópur Eyjamanna og gesta sem kominn er saman til að 

skemmta sér. Árni Johnsen stýrir síðan söngnum oftast nær líkt og hann er vanur að 

gera á Þjóðhátíðinni á sunnudagskvöldið í Brekkusöngnum.  

Dagskráin sem fram fer á kvöldin, sjómannadagshelgina, er ekki svo 

frábrugðin í eðli sínu öðrum liðum helgarinnar: Þarna fara fram siðir og leikir sem 

eiga sér sína stund og stað líkt og Huizinga segir: Athafnir sem eru ólíkar hinu 

hversdagslega lífi fólksins sem tekur þátt í þeim (Huizinga, 1971:47). En þátttakendur 

í dagskránni á kvöldin eru ekki bara sjómenn og fjölskyldur þeirra heldur einnig aðrir 

bæjarbúar.  

Á laugardagskvöld fór svo fram hátíðarkvöldverður og skemmtidagskrá. 

Höllin
67

 þar sem kvölddagskráin á laugardag fer fram er nýlegt hús byggt ofan á 

vatnstanki bæjarins við Strembugötuna sem er ofarlega í bænum. Áður en Höllin var 

tekin í notkun árið 2002 fór kvölddagskráin á laugardegi fram á hinum ýmsu stöðum í 

bænum. Fyrst var hún alltaf haldin í gömlu Höllinni
68

 en eftir gos var stundum notast 

við Íþróttamiðstöðina og seinna meir Týsheimilið.
69

 Í húsunum var einnig 

sameiginlegur kvöldverður, en Týsheimilið ásamt öðrum minni
70

 húsum var þá notað.  

Það eru samt ekki allir sjómenn sem taka þátt í kvöldverðinum og 

skemmtuninni uppi í Höll. Sumar áhafnir kjósa að borða saman sem einn hópur en 

taka ekki þátt í sameigilegum kvöldverði sjómanna í Vestmannaeyjum. Við hjónin 

voru einmitt í einum slíkum hópi því áhöfnin sem eiginmaður minn tilheyrir ákvað að 

borða annars staðar og halda saman á ballið. Einn viðmælandi minn var eiginlega 

hrifnari af þeirri tilhögun en sameiginlegum kvöldverði uppi í Höll: 
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 Samkomuhúsi Vestmannaeyja. Sjá mynd 12. 
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 Á báðum stöðum eru stórir íþróttasalir. Týsheimilið var byggt af knattspyrnufélaginu Týr sem 

stofnað var 1921 en síðan lagt niður 1996. Þeir byggðu húsið sem staðsett er við Hásteinsvöllinn árið 

1985 (Birgir Þór Baldvinsson, 2006: 7, 8, 245). Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja var byggð 1976 (Sótt 

26. febrúar 2011 af http://www.vestmannaeyjar. is/index.php?p=100&id=2179&u=2179). 
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 Samkvæmt Valmundi Valmundssyni sem hefur verið viðloðandi sjómannadagsráð frá árinu 1992 

þurftu þeir stundum að notast við þrjú til fjögur hús til að rúma allan þann fjölda sem sótti 

hátíðarkvöldverðinn (HVG2010_6:6). 
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Hópurinn tvístrast miklu meira ef hann er uppi í Höll en ef að allir eru saman niður í 

kró [...] Mér finnst líka bara miklu skemmtilegra að áhöfnin sé bara öll saman. Það er 

soldið mikið atriði að halda bara öllum saman og þjappa allri áhöfninni saman fyrir 

komandi átök (HVG2010_10:3). 

 

Það virðist því sem heimildarmaður minn vilji frekar halda í sinn hóp (áhöfnina) en 

ekki tengjast hinum eins mikið.
71

  

Með sameiginlegu borðhaldi í Höllinni finnst mér þó að verið sé að tengja 

saman þann gamla sið í Vestmannaeyjum að áhafnirnar borði saman í kringum 

lokadaginn líkt og kom fram í kafla III. c. En einnig þá kvöldskemmtun sem fór fram 

á sunnudagskvöld á sjómannadaginn allt til enda níunda áratugarins, og margir af 

eldri kynslóðinni sjá þá skemmtun í hillingum. Ingi Steinn Ólafsson sem starfaði sem 

sjómaður á sjöunda áratug tuttugustu aldar og var í sjómannadagsráði um 1970 

minnist skemmtananna á sunnudagskvöldinu
72

 sem stærsta viðburðar helgarinnar: 

„það var svona stærsti viðburðurinn á skemmtuninni sko, það þeir þarna fiskikóngar 

og aflakóngar [...] það var helvíti gaman af því“ (HVG2010_9:2). Hann er ekki einn 

um þá skoðun en annar viðmælandi minn Dísa hafði þetta að segja um 

kvöldskemmtanirnar: 

  
Ég segi kannski er það minningin að það var betra í gamla daga og kannski var ekki 

svo mikið um að vera. Maður var spenntari fyrir öllu sem var skilirðu, en dagskráin 

var skárri [...] Ég er ekki að segja að maður þurfi alltaf að kaupa skemmtiatriði en það 

var samt svona þekktir söngvarar og grínistar og svo kostaði náttúrulega soldið inn á 

hátíðina þarna í Höllinni [Samkomuhúsinu]. En það var mjög gaman; þetta var 

öðruvísi þá [...] Það var ekki svo mikið um að vera og erfiðara að ná í, ég meina þú 

varst ekki alltaf að fara upp á land og aftur til baka (HVG2010_5:2-3). 

 

Þessir tveir viðmælendur mínir lýsa þannig báðir yfir vissum söknuði eftir gömlum 

tíma en það má þó samt sjá viss batamerki á deginum í dag líkt og kemur fram hér: 

 

Mér finnst þetta allt orðið svo öðruvísi. Hér í gamla daga var boðið heim og þetta var 

meiri spenningur, einhvern veginn. Það svona voru allir miklu fínni en mér finnst það 

aðeins vera að koma til baka aftur [...] Mér fannst bara sjómannadagurinn merkilegri 

hérna fyrir mörgum árum hvort þetta er ég eða hvort það er bara orðið þannig 

(HVG2010_5:1). 

 

Það er þó visst andrúmsloft sem myndast þar sem 550 manns eru mættir í mat og þó 

ég hafi ekki verið á kvölddagskrá sjómannadagsráðs þetta kvöld þá hef ég nú mætt þar 

seinustu 15 árin, á mismunandi stöðum þó. Það sem stendur upp úr í minningunni eru 
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 Sem væru þá hinar áhafnirnar. 
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 Skemmtanirnar á sunnudagskvöldinu lögðust niður í kringum 1990 og sú skemmtun sem fór fram þá 

færðist alfarið á laugardagskvöldið. 
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þau atriði sem heimamenn sjálfir hafa komið með, eins og samsöngur Bedda á 

Glófaxa
73

 og KK árið 2007 (Fréttir, 2007:17). Myndasýning sjómanna (árið 2009) 

sem var látin rúlla yfir borðhaldinu o.f.l. atriði, þar sem ungt fólk héðan úr Eyjum 

kemur fram og syngur. Kvöldverðurinn þessa kvöldstund verður líka til þess að viss 

tengsl myndast og styrkist og fleiri tilheyra hópnum þar á meðal eiginkonur 

sjómannanna.  

Það má segja að við sameiginlegt borðhald áhafnanna hvort sem það er uppi í 

Höll, eða annars staðar í bænum myndist aftur visst communitas ástand hjá áhöfnum 

og bæjarbúum. Fólk er ekki lengur bundið sínum daglegum skyldum, en finnur til 

samkenndar með félögum sínum, persónulegur og félagslegur aðstöðumunur er settur 

til hliðar (Turner, 1974:274; 1982:45-48). Það sama má segja um Söngkvöld Árna þar 

sem sungin eru Eyjalög í bland við lög þekktra tónlistarmanna ofan af landi. Allir 

syngja með hvort sem þeir þekkjast eða ekki. Það skiptir ekki máli hvort um er að 

ræða fólk úr Eyjum eða kvenfélag frá Hellu.
74

 Á báðum stöðum tilheyrir þú hópi með 

þátttöku þinni, áhorfendum á föstudagskvöld og áhöfninni á laugardagskvöld. Það má 

því segja að þessa tvo daga, föstudag og laugardag, ríki viss karnival stemming á þeim 

svæðum þar sem athafnirnar fara fram, og leikir eru aðalatriðið á dagskrá. En eitt af 

einkennum karnivals eru leikir og skemmtun sem allir taka þátt i, háir sem lágir í 

þjóðfélaginu (Bakhtin, 1984:96). 

IV. e. 5. Skrúðgangan  

Athafnir sunnudagsins bera með sér meiri hátíðleika en þær athafnir sem fóru fram á 

föstudeginum og laugardeginum, en hér áður fyrr, fyrir eldgosið á Heimaey og allt 

fram til 1991 var gengið fylktu liði í skrúðgöngu
75

 til kirkju á sjómannadag. Í byrjun 

fór skrúðgangan á sjómannadag alltaf upp eftir Kirkjuvegi frá Samkomuhúsi 

Vestmannaeyja (gömlu Höllinni) til Landakirkju. Gangan fór af stað eftir að 

ræðumaður dagsins hafði sett hátíðina klukkan 10. um morguninn eða eins og kemur 

fram í lýsingunni í vikublaðinu Víði frá fyrsta sjómannadeginum í Eyjum: „Síðan var 

gengið fylktu
76

 liði undir fánum til kirkju og hlýtt á messu sóknarprestsins“ (GEO, 

1940:1). Þessi tilhögun á göngunni hélst alveg framundir níunda áratuginn. En árið 

                                                 
73

 Bergvin Oddson skipstjóri. 
74

 Á söngkvöldinu voru staddar kvenfélagskonur frá Hellu í helgarreisu að skemmta sér.  
75

 Skrúðgöngur í Vestmannaeyjum hafa frá því ég man eftir mér farið þannig fram að gengið er frá 

íþróttamiðstöðinni að Stakkagerðistúni. Skrúðgangan á sjómannadeginum hefur því verið einstök því 

þar er verið að ganga til kirkju. 
76

 Sjá mynd 12.  



 61 

1984 var upphafsstað göngunnar breytt þannig að hún hófst á Stakkagerðistúni við 

minnisvarðann
77

 um Oddgeir Kristjánsson tónskáld, en minnisvarðinn er staðsettur 

norðvestanmegin á túninu
78

 (Ágúst Bergsson, 1985:83). Þannig var tilhögun 

göngunnar fram að árinu 1991
79

 þegar hætt var við hana vegna lélegrar þátttöku 

bæjarbúa (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1992:35).  

 Eins og kom fram hér á undan þá virðist gangan fyrst í stað hafa verið upp 

Kirkjuveg að Landakirkju, en á lýsingu frá sjómannadeginum 1972 var aftur á móti 

gengið frá Samkomuhúsinu eftir endilangri Vestmannabrautinni, upp Heiðarveginn og 

að Landakirkju (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1974:33). Breytingin á göngunni  

tengist ef til vill því að á þessum tíma hafði bærinn stækkað allmikið til vesturs. 

Byggðin var komin vestur fyrir Hástein og því var Heiðarvegur orðinn jafn mikill 

miðpunktur og Kirkjuvegurinn. Af gömlum myndum sem ég hef fundið af göngunni 

var uppsetning hennar þannig að fremst fór Lúðrasveit Vestmannaeyja, þá 

fánaberarnir með íslenska fánann, fána stéttarfélaganna sem standa að 

sjómannadagsráði og að lokum komu bæjarbúar.
80

 Lúðrasveitin var í eigin búningum 

og fólkið fyrir aftan hana var prúðbúið, enda var fólk á leið í messu. Skrúðgangan 

hefur sitt upphaf og sinn enda, svið og útlit  eins og aðrar athafnir á 

sjómannadagshelginni og skilgreina má hann líka sem einhvers konar „leik“ 

samkvæmt Huizinga, (sbr. 1971:41). 

Að ganga til messu líkt og gert var í marga áratugi hér í Vestmannaeyjum er 

því að mínu mati táknræn athöfn. Þar sem menn gengu úr hinu veraldlega lífi til þess 

andlega. Þeir gengu til kirkju að minnast látinna vina. Gengið var frá Samkomuhúsinu 

til kirkju þar sem önnur tegund af félagslífi tók við. Í Samkomuhúsinu fór fram aðal 

félagslíf bæjarbúa svo sem böll og kvikmyndasýningar. Gengið var svo eftir aðal 

götum hér í bænum. Vestmannabrautin er ein af verslunargötunum en Kirkjuvegurinn 

og Heiðarvegurinn stofnbrautir sem tengjast rétt hjá kirkjunni. En segja má að leiðin 

hafi alltaf legið upp á við að Landakirkju sem hefur öðruvísi þýðingu í lífi bæjarbúa. 
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IV. e. 6. Guðþjónustan og minningarathöfnin 

Að lokinni skrúðgöngunni fór alltaf fram guðþjónusta í  Landakirkju. Eftir messuna 

eða frá árinu 1952 hefur alltaf verið haldin minningarstund fyrir framan kirkjuna, við 

minnismerkið um hrapaða og drukknaða (Fundargerðarbók Sjómannadagsráðs, 

1944-1981; Fundargerðarbók Sjómannadagsráðs, 1983). Þessir tveir dagskráliðir 

tengjast mjög mikið og mun ég því fjalla um þá saman. 

Guðþjónustur hafa alltaf fylgt sjómannadeginum, alveg frá því gengið var upp 

Kirkjuveginn í skrúðgöngu að Landakirkju til messu frá fyrsta sjómannadeginum 

1940 (sbr. Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2004). Minningarathöfnin fór aftur á móti 

fram fyrst  við Samkomuhús bæjarins neðst á Kirkjuveginum, en í dag er það hús 

orðin kirkja Hvítasunnusafnaðarins í Vestmannaeyjum.
81

 Athöfnin fór þannig fram að 

á svölum Samkomuhúsins stóð aðalræðumaður dagsins og minntist látinna. Sú athöfn 

var færð út á lóð Landakirkju með vígslu minnismerkisins um drukknaða og hrapaða 

árið 1951 eins og kom fram í kafla III. c. Þar hefur minningarathöfn farið fram árlega 

eftir það. Fyrst í stað var það aðalræðumaður dagsins sem sá um þá athöfn, oftast 

útgerðarmaður eða annar fyrirmaður. Einn af viðmælendum mínum Kristbjörg 

Sigurjónsdóttir mundi þó eftir því að oftast hefði það nú verið Steingrímur 

Benediktsson
82

 (HVG2010_7:2). En eins og minnst er á hér fyrir ofan þá kom Einar í 

Betel inn í það dæmi árið 1957 (sbr. Kafli III. c.). Einar í Betel var góður ræðumaður 

og þeir sem í honum heyrðu hrifust með, hvort sem þeir voru í söfnuðinum eða ekki. 

Hann tengdist sjónum sterkum böndum, en hann var sjálfur sjómaður í mörg ár. Eftir 

að hann kom í land sá hann um eftirlit með öryggisbúnaði fiskiskipaflota Eyjamannna 

(Morgunblaðið, 2001, 16. desember). Tengslin við sjómennsku og sjómenn var því 

sterk og skiljanlegt að sjómannadagsráð hafi fengið hann til að halda ræðu á eins 

tilfinningaþrungri stund og minningarathöfnin getur verið. 

Landakirkja, þar sem guðþjónustan fer fram, er elsta steinhúsið í 

Vestmannaeyjum byggt árið 1778  í barrok stíl (Sótt 7. apríl 2011 af 

http://heimaslod.is/index.php/Landakirkja#Bygging_n.C3.BAverandi_Landakirkju_.C

3. A1rin_1774-1780).
83

 Landakirkja er staðsett ofarlega í bænum á horni Kirkjuvegar 

og Skólavegar. Kirkjan stendur á stórri lóð en safnaðarheimilið er  norðan megin við 

hana. Það er grafið niður í lóðina svo kirkjubyggingin sjálf fær að njóta sín þarna á 
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horninu. Dyrnar á kirkjunni eru  á vesturgaflinum og þar á móti er minnisvarðinn um 

drukknaða og hrapaða en sú staðsetning undirstrikar mikilvægi þeirra sem farist hafi í 

augum samfélagsins. Austan megin við minnisvarðann er búið að koma fyrir 

blágrýtissteinum í hálfhring. En á þeim eru lítil skilti með nöfnum þeirra manna og 

kvenna sem hafa hrapað og drukknað við Vestmannaeyjar frá árinu 1950.   

Áður fyrr byrjaði messan alltaf klukkan 11. eftir skrúðgönguna en í dag er 

messað klukkan eitt. Ég er ekki sérfróð um messuhald en hef þó mætt á þær nokkrar, 

þó aldrei í sjómannamessu. Ég mætti því rétt fyrir klukkan eitt í messu á 

sjómannadaginn 6. júní sumarið 2010. Í andyrinu tóku báðir prestarnir, er starfa hér 

og einnig Snorri Óskarsson prestur Hvítasunnusafnaðarins á Akureyri,
84

 á móti 

kirkjugestum. Kirkjugestum var heilsað með handabandi og þeir boðnir velkomnir í 

kirkju. Þegar ég kom var kirkjan nærri því full af fólki nema á aftasta bekk við hlið 

tveggja kvenna sem ég þekki lítilega. Það var viss hátíðleiki yfir allri kirkjunni. Fánar 

stéttarfélaganna sem standa að sjómannadeginum, eru sitthvoru megin við altarið 

ásamt fána Slysavarnafélagsins Eykindills og fána Bjargveiðimannafélags 

Vestmannaeyja. Sú uppröðun fána er þannig á hverjum sjómannadegi og undirstrikar 

á táknrænan hátt tengsl og mikilvægi félaganna á deginum í kirkjunni. Fólk var 

prúðbúið og ef einhver talaði var það hvísl. Það eina sem heyrðist var orgelspilið í 

byrjun messu. Þögnin var samt ekki þrúgandi heldur var viss hátíðleiki yfir 

kirkjugestum. Báðir prestarnir þjónuðu fyrir altari og þrjár ungar stúlkur lásu 

ritningalestur. Sóknarpresturinn predikaði en í predikun sinni nefndi hann þau 

skrímsli er leynast í undirdjúpunum og koma fyrir í Biblíunni. Að því búnu ræddi 

hann öryggismál sjómanna, en þau hafa alltaf fylgt sjómannadeginum. Það sem braut 

upp ferli messunnar var skírn sem átti sér stað, en þar var verið að skíra lítinn dreng, 

barnabarn sjómanns. Við skírn á sér stað viss táknræn athöfn þar sem einstaklingur er 

innvígður í söfnuðinn eða eins og van Gennep kallar það; fór barnið í gegnum 

„incorporation“. Það er þegar fólk er innlimað í hópinn eða samfélagið. Það sama á 

við um þá minningarstund sem ég mun fjalla um síðar í kaflanum. Þar er verið að 

minnast hinna látnu með annari táknrænni athöfn (sbr. van Gennep, 1960:10). Í þessu 

rými, kirkjunni  og svæðinu kringum hana, fara því fram helgisiðir sem breyta fólki 

endanlega líkt og skírnin, jarðafarir, brúðkaup og minningarstundin gera.  
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Mér sýndist þó að umgjörð messunnar væri að öðru leyti í föstum skorðum, 

líkt og aðrar messur. Þetta er visst ferli sem er æft yfir langan tíma; ég veit hvenær ég 

á að standa upp, setjast niður og hvað kemur næst í messunni. Þetta ferli lærði maður í 

undirbúningnum fyrir ferminguna sem var viss þjálfun eða eins og Schechner kallar 

„formal training“ þegar kennari er til staðar til að kenna fólki rétta hegðun 

(Schechner, 2006:228). Sem fermdur einstaklingur hef ég því lært hvernig ég á að 

hegða mér í kirkju sem áhorfandi, en með athöfnum mínum er ég greinilega að taka 

þátt í vissri sviðslist. En það gera líka fleiri í kirkjunni: Prestarnir sem eru að 

framkvæma helgisiði eru í leiðinni að framkvæma sviðslist eða eins og Schechner 

lýsir helgiathöfnum: 

 

Strictly speaking, performing rituals is not “acting” at all in theatrical sense. The doer 

is performing but not acting. It is not acting because most rituals involve no 

impersonation. Person performing rituals do prescribed action, wear designated 

costumes, and in other ways enact highly codified behaviors (Schechner, 2006:190). 

 

En þegar hann talar um „codified behavior“ á hann við það að prestarnir fylgja 

fyrirfram ákveðnu ferli í messunni, hvar og hvernig þeir standa við altarið og að þeir 

eru í sérstökum búningum, þannig er þeirra ferli einnig lært. Í þeim skilningi eru 

guðþjónustur sviðslist, endurskapað ferli (restored behavior) sem á sér stað er fólk 

ræktar sína trú, ferli sem er hér sérstaklega tengt við þema sjómannadagsins. 

 Skírnin er táknmynd lífsins og þannig er líka minningarstundin sem verður  

eftir guðþjónustuna táknmynd vonar, en einnig endaloka. Minningarstundin byrjaði í 

sjálfri kirkjunni, þegar komið var að því að ganga út. Á hverjum sjómannadegi er 

lagður krans á fótstall minnismerkisins um drukknaða og hrapaða. Þessi krans er við 

altarið sjálfa messuna en í lokin er hann borin út af tveimur einstaklingum oftast 

sjómanni og eiginkonu hans. Eftir þeim ganga prestarnir svo koma fánaberar með 

fána félaganna og eftir þeim fulltrúar Sjómannadagsráðs og loks  kirkjugestir. 

Minnismerkið er fyrir framan kirkjuna en stundin hefst þegar allir kirkjugestir eru 

komnir út. Snorri Óskarsson stendur við minnismerkið og biður fólk að minnast 

látinna í þögn. Fánar félaganna sem hafðir eru sitthvoru megin við minnismerkið eru 

látnir drjúpa, til heiðurs hinum látnu. Blómsveigurinn er lagður fyrir framan 

minnismerkið og fánarnir eru reistir upp. Snorri heldur ræðu og minnist látinna en 

þakkar í leiðinn fyrir það að engin sjómaður hafi farist við Íslandsstrendur seinasta 

árið. Að endingu er beðið fyrir flotanum og lúðrasveitin spilar sálminn „Hærra mín 
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guð til þín“. Þetta er stutt en áhrifarík athöfn sem hefur persónulega þýðingu fyrir 

marga sem misst hafa nána ættingja og vina. Kristbjörg Sigurjónsdóttir sem farið 

hefur á allar minningarathafnir frá 1970 ef frá er talin stundin 1973, nefndi við mig í 

viðtalinu sem ég tók við hana, hvað henni hefði alltaf hlýnað um hjartarætur er Einar í 

Betel byrjaði að þylja upp og minnast á þessa dugnaðarforka Óla í Skuld, Rabba á 

Gjafar og Grétar á Marsinum:
85

 Þetta hefði verið svo hlýlegt og svo var hann alltaf 

svo mannlegur í þessu (HVG2010_7:3). Athöfn sem þessi hefur því mikla þýðingu 

fyrir þá sem misst hafa náinn ættingja og í þeirra huga er hún heilög.  

 Báðar þessar athafnir eiga vel við þá kenningu Schechners um það hver sé 

tilgangurinn með sviðslist. En í bók sinni Performance Studies nefnir hann tilganginn 

við guðþjónustur sem dæmi: Þeirra hlutverk sé að lækna, skemmta, halda utan um 

samfélagið og eiga við hið heilaga, og ef athöfnin sé áhrifarík er einnig um kennslu að 

ræða (Schechner, 2006:46). Þetta finnst mér að eigi vel við áhrifin sem ég varð fyrir 

og á  sérstaklega við um minningarathöfnina. Hlutverk hennar er fyrst og fremst að 

minnast þeirra sem horfið hafa í hafið og ekki hefur verið hægt að jarða og þar með 

kveðja. Svona athöfn sem haldin er árlega á sjómannadeginum heldur utan um 

samfélagið þar sem hún er haldin og læknar kannski einhver sár. 

 Hér að ofan hef ég fjallað um öðruvísi athafnir en þær sem fóru fram á 

föstudag og laugardag. Þar var leikurinn í fyrirrúmi og leikgleði. Á sunnudeginum var 

aftur á móti farið í formlegar athafnir sem einkenndust af helgisiðum og minningum 

um hina látnu. Leikir urðu svo alsráðandi það sem eftir lifði dags.  

IV. e. 7. Hátíðardagskrá á Stakkagerðistúni  

Leikir og allskonar sýningar einkenna einmitt svæðið sem næst verður fjallað um. 

Miðsvæðis í Vestmannaeyjabæ er tún sem ber nafnið Stakkagerðistún, nefnt eftir 

tveim bæjum eystri og vestri Stakkagerði sem voru á túninu (Sigfús M. Johnsen, 

1946:16). Byrjað var að nota Stakkagerðistún sem hátíðarsvæði á sjómannadaginn 

1948 en þá fór fram keppni í reiptogi milli vélstjóra, háseta og skipstjóra og endaði 

keppnin á sigri vélstjóra. Það ár var einnig sýnd bændaglíma milli félaganna Þórs og 

Týs
86

 á túninu. Eftir það var hátíðadagskrá á Stakkagerðistúni alla sjómannadaga fram 
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að eldgosi árið 1973. Þá féll dagskráin niður og árið eftir, 1974, var dagskráin færð 

upp að túninu við Landakirkju vegna lélegs ástands Stakkagerðistúns. Hátíðahöldin 

færðust aftur niður á Stakkagerðistún árið 1975 (Fundargerðarbók, 1944-1981; 

Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1976:24-26).  

Á dagskrá sjómannadagsráðs á Stakkagerðistúni, hafa verið: íþróttir, 

götuleikhús, tónleikar og grín
87

, en einnig hátíðarræðan ásamt verðlaunaafhendingum 

eftir keppnir laugardagsins. Er ég skoðaði þær keppnisgreinar sem fram fóru á túninu, 

kom í ljós að oftast voru þær með nýstárlegu sniði, en flest allar keppnirnar fóru fram 

fyrir gos. Var fólk þá látið keppa í handbolta í pokum eða sjóklæðum, en einnig var 

keppt í reiptogi. Keppendur voru af báðum kynjum, oft var það Austurbær á móti 

Vesturbæ en einnig voru keppnirnar stéttaskiptar. Þar sem skipstjórar kepptu á móti 

vélstjórum eða hásetum (Fundargerðarbók, 1944-1981). Á seinustu árum hafa aftur á 

móti allskonar íþróttasýningar farið þar fram. Á síðasta sjómannadegi voru það 

drengir í fimleikafélaginu Rán sem sýndu listir sýnar.   

Stakkagerðistún
88

 er kjörið hátíðarsvæði sem er miðsvæðis í bænum. Túnið er 

umlukið götum á þrjá vegu að norðan, sunnan og austanverðu, en að vestanverðu nær 

túnið að lóðum einbýlishúsa við Skólaveginn. Á miðju túninu er tjörn og er 

göngustígur í kringum hana. Stígur liggur með tröppum norður og suður í gegnum 

túnið en suðurhlutinn er í brekku. Á sjómannnadaginn 2010 var búið að koma fyrir 

ræðupúlti á tröppunum og bak við púltið var Lúðrasveit Vestmannaeyja að flytja 

Eyjalög. Hoppukastalar og björgunarbátur fyrir börnin voru neðst í túninu. Einnig 

voru þar tvö sölutjöld.  

Hátíðahöldin voru byrjuð er ég mætti niður á Stakkó sunnudaginn 6. júní 

2010.Veðrið var gott, sólskin og nærri því logn. Með mér voru eiginmaður  minn, 

dóttir mín og vinkona hennar. Við vorum neðarlega á túninu við sölutjöldin og 

hoppukastalana. Stakkagerðistún er samt ekki það stórt að maður getur vel fylgst með 

því sem fram fer uppi á tröppunum ofarlega í túninu. Verið var að heiðra aldraða 

sjómenn er við komum, en við þá athöfn heiðrar hvert félag í sjómannadagsráði einn 

aldraðan félagsmann fyrir störf hans til sjós. Eftir þá athöfn fór fram 

verðlaunaafhending fyrir þær keppnir sem farið höfðu fram á föstudag og laugardag. 

Þarna fara fram vissar athafnir sem breyta fólki í stuttan tíma, en líka endanlega. Að 
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heiðra aldraða sjómenn fyrir starfsferillinn er einskonar útskrift (sbr. Van Cennep, 

1960:10).
89

 Eins er með verðlauna afhendinguna þar sem verið er að verðlauna fyrir 

keppnir, sem einkenndust af leik og gleði. Á þeim tímapunkti sem verðlaunahafarnir 

taka við verðlaununum fá þeir líka heiðurinn með því að vera fremstir meðal jafningja 

(sbr. Huizinga, 1969:71) 

Samveran með fjölskyldunni á Stakkó einkenndist ekki bara af því að hlusta á 

ræður við afhendingu verðlaunanna. Því á túninu voru samankomnir sjómenn sem 

höfðu kannski ekki sést í langan tíma. Samveran fór því líka í það að ræða við næsta 

mann sem við hjónin höfðum ekki séð í langan tíma. Ég skil því vel viðhorf yngsta 

viðmælanda míns Valtýs Bjarnasonar sem er um tvítugt. En hann ræddi um það að 

þetta væri nú eina helgin á árinu þar sem allir sjómenn, og þar með margir af vinum 

hans, væru staddir á sama tíma í landi (HVG2010_8:3). Annar viðmælandi minn 

nokkrum árum eldri, Jens Kristinn Elíasson sagði þetta um þátttöku sína í 

hátíðahöldunum á Stakkagerðistúni: „Það er bara svona heilög skylda hjá þér hvernig 

svo sem heilsan er [að mæta niður á Stakkó]“ (HVG2010_10:3). Það að mæta niður á 

Stakkagerðistún eflir því samstöðu sjómanna sem er líka eitt af meginmarkmiðum 

dagsins. 

Á Stakkagerðistúni eru því sjómenn og bæjarbúar mættir aftur sem einn 

sameigilegur hópur. Þetta er eins og á laugardeginum: dagurinn er öðruvísi en 

hversdagurinn (sbr. Huizinga, 1971:47). fólk mætir prúðbúið, margir með merki 

sjómannadagsráðs fast í barminum.
90

 Merki sem er táknrænt, en á því er mynd af 

minnismerkinu um hrapaða og drukknaða, með Heimaklett í baksýn. Heimaklettur 

sem verndar höfnina en um leið er verið að minnast látinna félaga. Því er viss 

hátíðleiki yfir þessum degi enda má segja að sunnudagurinn sé hinn eiginlegi 

sjómannadagur. Aðallega vegna þess að á sunnudeginum fara fram athafnir sem 

einkennast af því sem dagurinn stendur fyrir, að heiðra sjómenn bæði lifandi sem 

látna. 

IV. e. 8. Aflakóngur 

Titillinn „aflakóngur“ var viðurkenning sem var gefinn þeim skipstjóra sem kom að 

landi með mestan afla í sínu bæjarfélagi, hér á landi um árabil. Þekktasti 

aflakóngurinn hér í Vestmannaeyjum var eflaust Binni í Gröf en hann fékk titillinn 

                                                 
89

 Sbr. Incorporation, sjá kafla II. b. 
90

 Merkið hefur verið selt á sjómannadeginum frá upphafi dagsins í Vestmannaeyjum árið 1940. 



 68 

alls sex sinnum frá 1954 til 1959 og árið 1961. Nokkrum sinnum varð hann aflahæstur 

yfir landið allt (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1972:47). Sá sem síðast hlaut 

þennan titill var hins vegar Sigurjón Óskarsson skipstjóri en hann afþakkaði 

verðlaunin. Hann taldi að ekki væri hægt að tala um keppni lengur eins og kom fram í 

kafla III. c. Keppni um titil sem skipstjórar hér í Vestmannaeyjum höfðu hlotið frá 

árinu 1906 (Jón Sigurðsson,1961:7). Verðlaunin voru samt ekki afhent fyrr en 1953 er 

gefið var víkingaskip úr silfri sem verðlaun fyrir titillinn Aflakóngur Vestmannaeyja. 

En verðlaunin voru fyrst afhent um áramótin 1953-54 eins og kom fram hér að ofan, 

en eftir það á sjómannadag í júní ár hvert (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 

1954:14). Aflakóngstitillinn varð að tveim titlum árið 1963, er annar farandgripur, 

Ingólfsstöngin,
91

 var gefin og eftir það voru veitt tvenn verðlaun. Fiskikóngur varð sá 

er veiddi flest tonn á vertíðinni en aflakóngur varð sá sem kom með mest 

aflaverðmæti að landi. Sá sem hlaut titillinn aflakóngur fékk þá Ingólfsstöngina en 

fiskikóngurinn fékk víkingaskipið (Sjómannadagsblað Vestmannaeyja, 1963:48).  

Þessi verðlaunaafhending fór alltaf fram á sunnudagskvöld í Samkomuhúsi 

Vestmannaeyja
92

 í aðalsal hússins og var þá talin aðal hátíðarsamkoman. Þegar gengið 

var inní húsið var komið í anddyri en þaðan  gengið upp stiga og inn í aðalsalinn sem 

tekur um 400 manns. Innst var svið með háum tjöldum en í húsinu var rekið bíó er 

það var notað sem samkomuhús.
93

 Á unglingsárum mínum á níunda áratugnum fór ég 

á nokkrar kvöldskemmtanir á sjómannadaginn. Í minningunni er það eftirminnilegast, 

sá gífurlegi fjöldi sem var þar, en ég kom aðallega  til að sjá skemmtikraftana. Um 

heiðranirnar varð ég að leita mér að einhverjum eldri sem myndi eftir þessu betur. Þær 

upplýsingar fékk ég hjá Inga Steini Ólafsson sem var í áhöfninni hjá Hilmari 

Rósmundsyni á Sæbjörginni  þegar fyrrnefndur Hilmar varð aflakóngur 1967-1969. 

Ingi Steinn talaði um það hvað það hefði verið mikil stemning í kringum athöfnina 

þegar skipsáhafnirnar voru heiðraðar; þetta hafi verið stærsti viðburðurinn á 

skemmtuninni. Einn sjómannadaginn hefðu þeir á Sæbjörginni tekið á móti þrennum 

verðlaunum, þeir urðu aflahæstir, með mesta verðmætið og unnu kappróðurinn
94
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(HVG2010_9:2). Það var um 1990 að hætt var við að afhenda verðlaunin eins og kom 

fram í kafla III. c.  

Keppni þar sem keppt er um hver veiðir mest er annað birtingarform af leik 

(Huizinga, 1971:66, 69). Ég ætla þó ekki að segja að atvinna fólks sé leikur heldur er 

það athöfnin sjálf að heiðra fyrir mestan afla eða eins og Huzinga segir um keppnir 

„Like all the other forms of play, the contest is largely devoid of purpose. That is to 

say, the action begins and ends in itself, and the outcome does not contribute to 

necessary life-processes of the group“ (Huizinga, 1971:69). Við keppum til að vinna 

og fá verðlaun sem gleðja okkur. Ávöxtur sigursins getur verið heiður en einnig 

eitthvað veraldlegt, hlutur eða tákn líkt og víkingaskipið og fánastöngin (Huizinga, 

1971:71). En að sama skapi mætti segja að um einskonar útskrift hafi verið að ræða 

líkt og hjá eldri sjómönnunum á Stakkagerðistúni (sjá kafla IV. e. 6) sem sýndi að 

dagurinn var öðruvísi, það væri hátíð (sbr. Huizinga, 1971:47; van Cennep, 1960:10). 

Verðlaunaafhendingin þýddi endalok hátíðarinnar en líka endalok vetrar vertíðar. 

Það að hljóta þessi verðlaun voru viss tákn fyrir skipstjórann og áhöfn hans, að 

þeir hefðu veitt mest á vertíðinn, væru heppnastir. Þau orð Inga Steins og annarra í 

eldri kantinum um að heiðranirnar hafi verið hápunktur sjómannadagsins sagði mér 

margt um þann heiður og þau gildi sem þessi verðlaunaafhending þýddi í augum 

bæjarbúa.  

IV. f. Eftirmál.  

Eftirmál er það viðhorf, og sú gagnrýni sem birtist um hátíðina eftir helgina. Þetta 

getur verið umfjöllun um ýmsa dagskrárliði í blöðum eða sjónvarpi, en einnig umræða 

fólks sem sótti hátíðina. Umræða um það; hvernig fólk talar um  þá dagskráliði sem 

fram fóru og af hverju fólk tók myndir. Það geta allir haft skoðanir á 

sjómannadeginum meira að segja þeir sem sátu heima. Eftirmál skiptir því miklu máli 

þegar fjalla á um sviðslist eða eins og Schechner segir: „In all performance – social, 

political, and professional as well as in the arts – the aftermath records how pepole 

react to and feel about an event“ (Schechner, 2006:248). Ef fólki líkar ekki hátíðin eða 

sækir ekki atburði tengda henni fer mikilvægi hennar í þjóðfélaginu minnkandi. Ég 

leitaði því eftir viðhorfi einstaklinga til sjómannadagshelgarinnar í Vestmannaeyjum í 

dag. Ég leitaði líka eftir því hvað var ritað í blöðunum til að vita hvernig atburðunum 

væri lýst þar. 
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Eins og fram kom í kaflanum um kvölddagskrána (sjá kafla IV. e. 4.) þá kom 

fram viss eftirsjá hjá eldri kynslóð viðmælenda minna, eftir sjómannadeginum hér 

áður fyrr. Þetta viðhorf kemur líka fyrir í vikublaðinu Fréttum, en fyrir 

sjómannadaginn 2010 var tekið viðtal við Theodór Ólafsson vélstjóra
95

 og Margréti 

Sigurbjörnsdóttur eiginkonu hans. Þau voru  spurð um viðhorf þeirra til 

sjómannadagsins og  þá sagði Margrét þetta:  

  

„Þetta er ekki eins og það var í gamla daga. Þá var þetta aðaldagur ársins og böllin 

þau langflottustu.“ Hugsar sig síðan um og bætir við: „Kannski er þetta ennþá 

aðaldagurinn í dag hjá sjómönnum og böllin líka langflottust. Líklega eru það bara 

við sem höfum breyst.“ Og Teddi tekur undir þetta. „Mér finnst þetta ekki vera eins 

mikil hátíð og það einu sinni var. Líklega bara af því að maður er ekki lengur beinn 

þáttakandi í þessu (Sigurgeir Jónsson, 2010:18-20).  

 

Það er samt ekki öllum af  eldri kynslóðin sem finnst sjómannadeginum hafa farið 

aftur; sumir sjá viss batamerki líkt og Kristbjörg Sigurjónsdóttir, sem segir: 

  
Þetta var orðið soldið dauft fannst mér á tímabili, en svo finnst mér þetta hafa soldið 

lagast núna seinni árin. Og það er eins og gengur það náttúrulega er orðið svo ansi 

mikið svoleiðis að fólk vill láta skemmta sér en ekki gera mikið sjálft 

(HVG2010_7:4). 

 

Þá kom hún einnig inná það hvað fólk gæti verið neikvætt í garð þess sem verið væri 

að gera fyrir það: 

  
Það náttúrulega, og pirrar mig alveg rosalega [...] hvað fólk situr í bílunum og svo er 

það að mjálma hvað þetta er ekki neitt, það er ekki neitt eða ósköp lélegt eða svona, 

svo ég sagði nú við eina konu einu sinni eða svona ég sagði nú við hana: Heyrðu þið 

ættuð nú bara að koma út úr bílnum og koma þá niður eftir og fylgjast með því sem er 

verið að gera fyrir okkur (HVG2010_7:4).  

  

Það virðist því vera mikilvægt í augum Kristbjargar að til þess að geta haft skoðun á 

hátíðinni þá þarft þú að taka þátt í henni, ekki sitja bara í bílnum og gagnrýna. Sá 

yngsti af viðmælendum mínum Valtýr Bjarnason sagði þetta um atburði helgarinnar: 

  
Ég hef eiginlega gaman að öllu sem tengist því sko [...] Maður hittir svo mikið af liði 

sem maður hittir aldrei, aðra sjómenn sem maður þekkir, þú veist það koma allir 

saman, já það er mjög gaman. Ég hef náttúrulega sérstaklega gaman af laugardeginum 

þegar bryggjan er, skemmtiatriðin þar, það er aðal (HVG2010_8:3). 
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Það er því greinilegt að þeir sem taka beinan þátt í hátíðinni finnst skemmtilegra og þá 

skiptir aldurinn engu máli en sextíu ár eru á milli Kristbjargar og Valtýs. Hinir sem 

sitja heima hafa síðan líka sínar skoðanir á því hvernig tókst til. En koma þó inná það 

að þeir séu ekki lengur þátttakendur á hátíðinni. 

 Í Fréttum vikublaði því sem kemur út í Vestmannaeyjum mátti sjá vikuna á 

eftir umfjöllun blaðamanns um helgina í grein sem nefndist „Menningarveisla þar sem 

allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi“ (2010:16). Fyrirsögnin á greininni segir margt 

um stöðu sjómannadagsins nú, ekki er lengur hægt að segja að allir dagskrárliðir 

tengist sjónum. Um helgina voru fernir tónleikar í boði allt frá rokki til óperutónlistar 

og þrjár myndlistasýningar. Allt var vel sótt nema tónleikar á sunnudagskvöld þar sem 

Óp hópurinn flutti þekkt lög úr óperum
96

 (Ómar Garðarsson, 2010:8). Af einhverjum 

orsökum var sá flutningur ekki vinsæll þessa helgi. Kannski út af því að á 

sjómannadegi kýs fólk frekar að hlusta á annars konar tónlist, eitthvað léttara eða þá 

kunnuglegra. Ómar Garðarsson blaðamaður á Fréttum, kom nefnilega inná það í grein 

sinni um hópinn: Að þegar þau tóku seinasta lagið hafi múrinn, ef hann hafi einhver 

verið, endanlega fallið; en þá tóku þau lagið „Heima“ eftir Oddgeir Kristjánsson 

tónskáld úr Eyjum (Ómar Garðarsson, 2010:8). 

Það var samt önnur grein í Fréttum sem vakti hjá mér meiri athygli. Það var 

grein sem bar heitið „Siðleysi í kappróðri“ (Bergur Kristinsson, 2010:15) en sú grein 

var um kappróðurinn og þann ósigur sem skipstjórafélagið Verðandi varð fyrir er liðið 

tapaði fyrir sjómannafélaginu Jötni.
97

 Greinin var byggð á bréfi sem Verðandamenn 

afhendu formanni Jötuns á Stakkagerðistúni á sunnudeginum þar sem þeir skoruðu á 

kappróðralið Jötunsmanna í reiptog á staðnum. Neðst í greininni er síðan skorað á 

formann Jötuns í „hryggspennu“ eftir setningu Þjóðhátíðar seinna um sumarið. 

Hvorki varð af reiptoginu né hryggspennunni en skrifin vöktu athygli mína, 

sérstaklega vegna þess að greinilegt var að um eftirmál vegna sjómannadagsins var að 

ræða. Svar við greininni birtist síðan í Fréttum í vikunni á eftir frá Jötni. Þar svarar 

formaður Jötuns á þá leið að því miður verði hann ekki staddur á Þjóðhátíð til að taka 

hryggspennuna og endar á því að segja: „Svo er álitamál hvort tveir gamlir skápar eins 

og við Bergur Kristinsson, sem erum komnir af léttasta skeiði ættum nokkuð að taka 

áhættuna af því að hrasa og slasa okkur“ (Valmundur Valmundsson, 2010:9). Þessar 
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greinar voru settar fram meira í gamni en alvöru og samkvæmt öðrum bréfritaranum 

Valmundi Valmundssyni þá var gert grín að þessu allt sumarið er hann mætti niður 

við höfn (HVG2010_6:7-8).  

Verðandi og Jötunn eru tvö af þeim stéttarfélögum sem standa að 

Sjómannadeginum og því mætti segja að um  vinnustaðabrandara væri að ræða. Því til 

staðfestingar fann ég grein frá Sjómannadagsráði,
98

 sem skrifuð var fyrir 

Sjómannadaginn 1985 þar sem segir: “Við hleruðum að þeir hjá Sjómannafélaginu 

Jötni ætluðu að ná í stéttarfélagsbikarinn tíunda árið í röð, en strákarnir í 

vélstjórafélaginu og þeir hjá Verðanda ætla ekki að láta það gerast“ 

(Fundargerðarbók Sjómannadagsráðs, 1983). Það er því greinilegt að oft hefur 

keppnisskapið verið æst upp í sjómönnum fyrir helgina. 

Umfjöllunin um sjómannadagshelgina í blöðunum var því á jákvæðum nótum 

þetta árið að mestu leyti. Þeir sem ég tók viðtal við og voru virkir þátttakendur, voru 

flest allir ánægðir með hvernig til tókst og þar virtist aldurinn ekki skipta neinu máli. 

Er ég spurði Valmund Valmundsson sem starfað hefur í Sjómannadagsráði undanfarin 

ár hvernig helgin hefði gengið að hans mati hafði hann þetta að segja:  

 
Eitt og annað sem klikkar alltaf og svoleiðis en það er bara eins og þetta á að vera. 

Það á ekki allt að vera fullkomið [...] Við erum að reyna að vera atvinnumenn í 

skemmtanahaldi en við erum bara sjóarar sko það er bara þannig“ (HVG2010_6:5).  

 

Þessi jákvæðni í garð dagsins hefur líka skinið í gegnum þau skrif sem birst 

hafa á seinustu árum í Fréttum. Samkvæmt Valmundi varð breyting á deginum á 

árunum 1996 eða 1997 þegar nýir menn komu inn í Sjómannadagsráð og ákveðið var 

að gera þetta að alvöru hátíð fyrir Eyjamenn (HVG2010_6:3). Þetta finnur fólk og er 

því jákvætt í garð hátíðarinnar, sérstaklega þeir sem geta mætt. 
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„Dagskrá Sjómannadagsins 1985“ mér tókst því miður ekki að finna út blaðið sem þessi grein var úr.  
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V. Tilgangur sjómannadagsins 

En hver er tilgangurinn  með hátíð eins og sjómannadeginum? Þegar 

sjómannadagurinn var stofnaður var takmark hans skilgreint í 2. grein reglna um 

starfssvið hans eins og sjá má í kafla III. Þar sem áherslan er lögð á að efla samhug 

meðal sjómanna, minnast látinna, sérstaklega þeirra sem drukknað hafa. Kynna 

sjómannastéttina og auka menntun hennar (Sbr. Ásgeir Jakobsson, 1988:54). Þar sem 

63 ár eru frá stofnun dagsins langaði mig að vita hvað viðmælendum mínum fyndist 

um daginn í dag. 

 Mæðgurnar Kristbjörg Sigurjónsdóttir og Gréta Grétarsdóttir voru fljótar að 

nefna það að hefð væri fyrir því að halda uppá sjómannadaginn eða eins og Gréta 

nefnir: „Þú veist þetta er náttúrulega alið upp bara í manni [...] þetta er hátíðisdagur 

einhvern veginn“ (HVG2010_7:8). En hefðin er ekki það eina sem skiptir máli. Þær 

mæðgur nefndu líka að þegar allur bátaflotinn sé í landi myndist viss stemming í 

bænum enda sé þetta eini tíminn sem áhafnir geta komið saman (Gréta Grétarsdóttir, 

2010; Kristbjörg Sigurjónsdóttir, 2010). Dagurinn sé því öðruvísi en hversdagurinn og 

greinilegt að um hátíð sé að ræða (Sbr. Huizinga, 1971:47). 

Valmundur Valmundsson sem er formaður sjómannafélagsins Jötuns styður 

þetta viðhorf. Þó að sjómenn hafi þurft að berjast fyrir tilvist dagsins, sé þetta hátíð 

sjómanna úti á landi og þeir séu stoltir af deginum (Valmundur Valmundsson, 2010). 

Þá nefndi hann einnig að: Með því að gera hlutina mest sjálfir séu sjómenn í tengslum 

við fortíðina, Sjómannadaginn sjálfan og þannig beri að halda honum áfram 

(HVG2010_6:4). Þarna kemur Valmundur einnig inná hefðina hvað það er ríkt í 

okkur (fólki í Eyjum)
99

 að vilja halda í daginn eins og hann er.   

Ingi Steinn Ólafsson sem fæddur er 1942 og var mjög virkur í 

hátíðarhöldunum í kringum 1970 gengur enn lengra: Fyrir honum er 

sjómannadagurinn helgur dagur, þar sé verið að heiðra aldraða sjómenn, 

björgunarafrek og minningu látinna. Sjómannadagurinn núna er þó allt öðruvísi en hér 

áður fyrr, þá hafi verið um 100 bátar í höfninni, en sé nú ekki nema um 30 í dag (Ingi 

Steinn Ólafsson, 2010). 

 Annar af yngstu viðmælendum mínum Jens Kristinn Elíasson hafði síðan þetta 

að segja um tilganginn:  
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 En einnig öðru landsbyggðarfólki því Valmundur er fæddur og uppalinn á Siglufirði.  
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Áður var þetta náttúrulega bara sjómannadagur, en núna er þetta meira farið að snúast 

í hátíð, helgarhátíð sem að eitthvað er að gerast föstudag laugardag og sunnudag [...] 

Ætli tilgangurinn sé ekki bara að allir sjómenn komi saman og skemmti sér saman. Ég 

held það sé bara eini tilgangurinn í þessu, og lögboðið frí fyrir sjómenn þar sem allir 

þurfa að vera inni fyrir hádegi á föstudegi og fara ekki út fyrr en á hádegi á 

[mánudegi] (HVG2010_10:2). 

 

Jens kemur inná þá meginbreytingu sem hefur orðið á deginum, þar sem ekki er 

lengur hægt að segja að um einn sjómannadag sé að ræða heldur heila helgi. Sá síðasti 

sem ég tók viðtal við Valtýr Bjarnason kom einmitt inná þetta líka: „Þetta er kannski 

meira svona meira frí og skemmtun kannski meira eins og þjóðhátíð“ 

(HVG2010_8:3). Þetta væri líka eina helgin á árinu þar sem allir sjómenn og margir 

vina hans væru staddir á sama tíma í landi. Tilgangurinn með sjómannadeginum í 

huga þessara yngri viðmælanda minna virðist því fyrst og fremst vera sá að efla 

samveruna meðal sjómanna. Þar er einmitt komin ein af skilgreiningunum í 2. grein 

reglna um starfssvið dagsins um að efla samhug meðal sjómanna eins og kom fram 

hér að ofan.  

Tengingin við aðra sjómenn og sjómannadaginn sjálfan virðist því vera 

mikilvæg. Með því að efla samveruna tengjast þeir betur, en við það getur myndist 

visst ástand sem kallast communitas  (Sbr. Turner, 1982:45-48). Ástand sem er 

mismunandi eftir því hvort um sé að ræða leik eða helgisið. Leik við höfnina, 

kvöldverð með öðrum sjómönnum eða helgistund í kirkju. Sjómannadagurinn sem 

„hátíð“ einkennist því af mörgum táknmyndum sviðslistar. 
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VII. Samantekt 

Í þessum hluta ritgerðarinnar hef ég fjallað um sjómannadaginn sem sviðslist, þar sem 

samfélagið í Vestmannaeyjum tekur þátt í mismunandi leikjum, helgisiðum og 

sýningum sem ein heild. En á hátíð eins og sjómannadeginum virðist mikil samstaða 

(communitas) myndast milli sjómanna og annarra hátíðargesta þannig að hægt er að 

segja að um einn hóp sé að ræða, hóp sem myndast út frá nokkrum hópum innan 

samfélags Eyjamanna.  

 Það hefur áður verið ritað um hópa í sambandi við Vestmannaeyjar, en í 

ritgerð sinni um Þjóðhátíð Vestmannaeyja (2007) skrifar Elsa Ósk Alfreðsdóttir 

sérstaklega um „við og hinir“. Þar flokkar hún Þjóðhátíðargesti í tvo flokka: 

Vestmannaeyinga og svo aðkomufólk. Á Þjóðhátíðinni er því um tvo hópa að ræða 

sem aðgreina sig sérstaklega: Annar hópurinn er meira áberandi á daginn en hinn á 

nóttunni og svo tjalda hóparnir á mismunandi stöðum í Herjólfsdal (Elsa Ósk 

Alfreðsdóttir, 2007:42-43). Eins og blaðsíðurnar á undan sýna, þá er þessu öðruvísi 

farið um sjómannadagshelgina, þá er hægt að tala um einn hóp sameinaðann af minni 

innrihópum innan samfélags Vestmannaeyja. Á þessum dögum keppa og um um leið 

sameinast hópar: Áhöfnin er til dæmis ekki bara skipsfélagarnir heldur einnig 

fjölskyldan í landi. Allt þetta fólk sameinast þessa einu helgi á ári sem Eyjabúar.  

 En hvernig myndast svo þessi samstaða? Samstaðan myndast fyrst og fremst í 

þeirri sviðslist sem fólkið í Eyjum tekur þátt í á þessum dögum. En eins og ég hef sýnt 

þá er sjómannadagurinn hátíð sem einkennist af allskonar leikjum og annars konar 

sviðslist, sviðslist sem tekur á sig mismunandi form og gerist á mismunandi rýmum 

(svæðum). Það sem einkennir hátíðina er að á föstudeginum og laugardeginum er 

mikið af keppnum á dagskrá, þar sem heildarhópurinn (áhafnir og fjölskyldur) taka 

saman þátt í athöfnum, en í þessum keppnum styrkjast oft tengslin (communitas) milli 

keppenda. Þó að eitt af markmiðum keppenda í þessum leikjum sé að vinna þá er 

frekar spilað af ánægju heldur en samkeppni; menn gera grín af sér og öðrum og hafa 

gaman af hlutunum heldur en að taka hluti of alvarlega. Á kvöldin tekur svo við 

tónlist, dans og annarskonar sýningar, þar sem menn koma saman til að skemmta sér 

sem heild. Sunnudagurinn einkennist svo í byrjun af miklum hátíðleika við 

messugjörð og minningarstund um fallna vini og félaga, en snýst svo aftur út í leik. Í 

flestöllum þessum athöfnum sem ég hef fjallað um er hægt að segja að viss tengsl eða 

samstaða myndist milli keppenda og hátíðargesta, tengsl sem koma vel í ljós við 
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áðurnefnda minningarstund við Landakirkju sem má kallast kjarni hátíðarinnar, þar 

sem einn af tilgangum helgisiðarins er að halda utan um samfélagið, það er samfélag 

Vestmannaeyja (sbr. Schechner, 2006:46).  

Sjómannadagurinn í þeirri mynd sem hann er í dag er því greinilega 

helgarhátíð fyrir alla, eða eins og ég ætlaði að segja bæjarhátíð, því það eru ekki 

aðeins sjómenn sem taka þátt í hátíðarhöldunum heldur allir bæjarbúar sem vilja. 
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Niðurstöður 

Eins og ég hef sýnt í þessari ritgerð var sjómannadagurinn í upphafi miklu formlegri  

hátíðisdagur en hann er í dag. Þeir sem stóðu að stofnun hans í Reykjavík á árunum 

1936- 1938 höfðu háleit markmið um að auka vegsemd sjómennskunnar á Íslandi, 

með því að kynna stéttina fyrir öðrum landsmönnum og minnast um leið látinna vina 

og félaga. Þá vildu þeir stuðla að aukinni menntun sjómanna og ekki síst gefa þeim 

tækifæri á að koma saman og skemmta sér með vinum og ættingjum. Þannig hefur 

dagurinn lifað í gegnum árin en þegar áhrif sjómannastéttarinnar minnkuðu í 

Reykjavík á seinni hluta tuttugustu aldar, varð þátttaka bæjarbúa á deginum minni og 

hann sameinaðist annarri hátíð, Hafnardögum. Um leið breytust áherslurnar og 

sjómannadagurinn varð bara einn liður í þeirri hátíð. Hátíðir virðast breytast í takt við 

þjóðfélagsbreytingar og svo hægt sé að halda virkni þeirra gangandi eru gerð 

stakkaskipti, svo varð um sjómannadaginn í Reykjavík (sjá kafla III. b og III. d.). 

 Ljóst er samt að breytingar af þessu tagi eru nátengdar samfélaginu. Í 

Vestmannaeyjum þar sem aðalatvinnuvegur bæjarbúa eru fiskveiðar, og hafa verið 

það í gegnum aldirnar, hefur dagurinn aftur á móti varðveist með svo til óbreyttu sniði 

frá byrjun. Þó er varla hægt að tala um sjómannadag lengur því sjómannadagurinn er 

orðinn að helgarhátíð með dagskrá frá föstudeginum fram á sunnudag, dagskrá sem 

einkennist ekki bara af hátíðleika heldur líka leikjum og skemmtunum. Nýjar 

keppnisgreinar hafa einnig bæst á dagskránna, en allt það gamla er látið halda sér líkt 

og sést niður á bryggju á laugardeginum og á dagskrá sunnudagsins (sjá kaflar IV. e. 

2. IV. e. 3. IV. e. 6. og IV. e. 7.).  

 Með því að kanna athafnir daganna sem mismunandi form sviðslista, og með 

aðferðafræði sviðslistafræða, tekur maður þó eftir því að yfir deginum hér áður fyrr 

var meiri hátíðleiki sem einkenndi ekki bara guðsþjónustuna og minningarathöfnina 

heldur einnig hátíðarskemmtun þá er fram fór í gömlu Höllinni (sjá kafla IV. e. 4. og 

IV. e. 8.). Þeir viðmælendur mínir sem muna eftir þessum stundum lýsa yfir vissum 

söknuði yfir því sem áður var og er ekki lengur. Ljóst er að þeir eiga erfitt með að 

meðtaka breytinguna sem hefur átt sér stað og sjá gamlar stundir í vissum ljóma. Þeir 

láta það samt ekki stoppa sig í að sjá jákvæðar hliðar á hátíðinni eins og hún er í dag. 

En í dag einkennist  hátíðin af meiri keppnisgreinum þar sem sjómenn koma saman til 

að keppa í liðum eða sem einstaklingar, hvort sem er við golfvöllinn, Þórsvöllinn eða 

niður við höfn. Aðaláherslan virðist því vera á að mynda samstöðu sjómanna í 
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keppnum, eða eins og einn viðmælenda minn orðaði það „Það er soldið [...] mikið 

atriði að halda bara öllum saman og þjappa allri áhöfninni saman [...] fyrir komandi 

átök“ (HVG2010_10:3). 

En mikilvægi athafnarinnar við minnisvarðann um drukknaða og hrapaða lifir 

enn sem hápunktur daganna og er ekki síður áhugaverð. Það má þó segja að vegna 

tengsla íbúa Vestmannaeyja við náttúruna, sjóinn og björgin er minnisvarðinn ekki 

bara um drukknaða sjómenn heldur alla þá bæjarbúa sem farist hafa í björgum eða 

drukknað við Eyjar. Tengslin milli sjómanna og bæjarbúa hefur alltaf verið sterk og á 

sjómannadeginum koma þau vel fram þegar báðir hóparnir koma saman og skemmta 

sér í liðum og sem fjölskyldur. 

Í huga þeirra bæjarbúa sem ég tók viðtal við er líka mikilvægt að halda 

deginum gangandi í þeirri mynd sem hann er í dag, vegna hefðarinnar og til að halda í 

minningu þeirra sem látist hafa á sjó. Viðhorfin fara þó eftir aldri viðmælenda: þeir 

sem eru í eldri kantinum tala um hefðir, heiðranir og nauðsyn þess að halda í 

minningu látinna. Þeir sem yngri eru finnst sjómannadagurinn í dag ganga meira út á 

það að efla samstöðu meðal sjómanna (sjá kafla V.). Orð Valmunds Valmundssonar 

sem er í sjómannadagsráði Vestmannaeyja lýsa þessu viðhorfi kannski best en hann 

segir að: „Við gerum þetta sjálfir að mestu eða öllu leyti og viljum halda því þannig 

áfram. Að menn séu í tengslum við fortíðina, sjómannadaginn sjálfan og við eigum að 

halda honum áfram og sýna honum virðingu, það er bara mín skoðun“ 

(HVG2010_6:4). Tilgangur sjómannadagsins á því alveg jafn mikinn rétt á sér í 

hugum þessarra bæjarbúa eins og hann gerði árið 1940. 
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Þakkir 

Þegar lagt var að stað með þessa hugmynd sumarið 2010 var sú sem þetta skrifar með 

ein markmið í huga að skrifa um sjómannadaginn í Vestmannaeyjum sem hátið. Um 

sjómannadagshelgina 2010 kveiknuðu svo hugmyndir og ég gaf mig á tal við fólk sem 

vildi segja mér sína sögu. Þannig að þessi ritgerð hefði ekki orðið til nema með hjálp 

viðmælenda minn sem ég þakka hér með fyrir. Um haustið var síðan hafist handa við 

að skrifa og með góðri hjálp varð þessi ritgerð á endanum til. Það ætla ég fyrst og 

fremst að þakka Terry Gunnell fyrir að leiðbeina mér í vetur, Elsu Ósk Alfreðsdóttur 

fyrir ómetanlega hjálp í byrjun, yfirlesurunum mínum Jónu Björgu Guðmundsdóttur 

og Elísabetu Einarsdóttur og ekki síst eiginmanni og börnum fyrir þolinmæði í minn 

garð. 

  


