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Í beinni línu 

1 kafli.  Draupnisvík. 

Þorpið Draupnisvík á Austfjörðum er ósköp venjulegt íslenskt byggðarlag með um þrjúhundruð 

og fimmtíu íbúum.  Bæjarstæðið er í botni fjarðarins og sjá flestir sem þangað koma að hér lifir 

fólk á því sem sjórinn færir að landi.   

Rétt áður en komið er til bæjarins, að vestanverðu, blasa við á vinstri hönd fiskhjallar.  Þó fiskur 

hangi ekki alla daga ársins uppi koma tímar er hver þverslá telst nýtt.  Fullverkuð og innpökkuð 

skreið býr til verðmæti sem um munnar fyrir rekstraraðila.  Undanfarin ár hefur skreiðin verið 

send utan með Sovéska leiguskipinu „Odinkova,“ þrjú þúsund tonna flutningaskipi sem Blængur 

Alfonsson frá Stekk „stórskáld“- stýrir og hefur gert frá því skipið fyrst hóf siglingar fyrir 

innlenda skipafélagið sem tók það á leigu og rekur.  Nafngiftin „Stórskáld“ er til komið vegna 

staka sem hann á til að kasta fram, ásamt lengri kvæðum.  Sagt er að hann bara kasti kvæðunum 

og stökunum fram óundirbúið en hefur ekki fengið staðfest á að rétt sé frá sagt.  Telja sumir að 

sannleikurinn á bak við kvæði Blængs hann að þau séu samin í rólegheitum við skrifborðið í 

herbergi hans í skipinu og fullgerð lærð utanbókar.  Og þá fyrst flutt og allt látið líta út að samið 

sé á staðnum.  Máski smávegis sjálfsupphafning hjá kallinum.  En hvað er hún á milli vina?  

Kannski var þetta svar til hinna sem fyrir kom að læsu fyrir skipstjóra sinn eigið kvæðaverk eða 

stöku af blaði og hikuðu í hverju orði af taugatstrekkingi andspænis skipstjóra sínum?  Sagan um 

tilbúið kvæði Blængs skipstjóra komst á kreik er undirmaður fann blað á gólfinu með kvæði eftir 

kallinn sem hann fyrr um daginn hafði flutt og samdi, að því er séð varð, á staðnum, sem ekki er 

rétt.  Allavega þá.  Blængur Alfonsson er fæddur og uppalinn í Draupnisvík og er þar með 

lögheimili en búsettur suður í Reykjavík.   

Hafnarstjórinn í Draupnisvík Sigurfinnur sjötti kom að skreiðarsamningnum í lok 

samningagerðarinnar við erlendu kaupendurna og á sinn hátt þátt í að fiskur hangir þar á 

þverslám.  Marri Metúsalemsson útgerðarmaður á frumkvæðið að gerð þessara samninga - og 

fiskhjalla.  Sagan á bak við veru Sigurfinns sjötta í ferlinu er að fyrrverandi hafnarstjóri þorpsins 

varð bráðkvaddur og var komið að honum látnum á heimili sínu.  Hafði hann verið fengin til 

verksins vegna almennrar viðskiptareynslu sinnar en hvarf af vellinum áður en samningum lauk.  

Og þar sem arftaki hans bjó yfir samskonar þekkingu lá næst við að bjóða honum að takast á við 

þetta spennandi verkefni með hópnum.  Um þremur mánuðum síðar voru samningar undirritaðir 

og tók menn nokkra mánuði að ljúka uppsetningu hjallanna vestan við þorpið sem hófst 

undireins og ljóst var í hvað stefndi og að samningaferlinu ætlaði að ljúka verkunarstöðinni til 

hagsældar.  Og fyrstu fiskarnir sáust hanga þar á þverslám.  Frá þeim tíma hefur skreið verið 

hluti framleiðslunnar í Draupnisvík og Sovéska leiguskipið „Odinkova.“- séð um að koma henni 

á erlendu markaðina: 

„Draupnisvík mokar inn seðlum“ – var stundum sagt í nágrannaþorpunum og var svarað til baka 

að betra væri að reyna og upphugsa leiðir en að sitja heima og skafa undan nöglunum.  Smá 

hreppapólitík.   
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Um tvö hundruð metra frá aðalveginum í suður frá hjöllunum lá vegurinn til bæjarins og hægra 

megin við hann, gegnt hjöllunum, sveitabær með hefðbundnum rekstri.  Búið er frekar smátt en 

nægir einni fjölskyldu til lifibrauðs.  Lambfé var á túninu við fjárhúsið og hlaupandi og 

stökkvandi lömb með fullorðna fénu og kindamömmur sem stöðugt jörmuðu til lamba sinna. 

Miklir fjallgarðar skýldu firðinum á báðar hendur.  Svæðið baðaðist mikill fegurð á sólríkum 

sumardögum.  Æpandi fjöllin, já, æptu í endurspegluninni í sjónum.  Fyrir kom að vindur blési 

inn fjörðinn.  Væri vindurinn stríður kom fyrir að skip við stjóra í botni hans lentu í vandræðum.  

Og sum ráku upp í fjöru.  Með því miður og stundum mannskaða. 

Snjóhvíta spítalaskipið sem lengi fylgdi frönsku sjómönnunum kom þangað um leið og 

fiskiskipin og lá upp við landssteinanna í miðjum firði handan Draupnisvíkur.  Elstu menn 

mundu þetta skip og sögðu part af fjarðarmynd sumarsins.  Skipið var gríðarstórt þrímastra skip 

og stakk svolítið í Stúf við kútteranna.  Þó möstur spítalaskipsins væru há máttu þau sín samt 

lítils í samanburði við gríðarmikinn fjallgarðinn.  Einhvervegin varð minna úr hæðinni við 

samanburðinum. 

Morgunn einn eftir langvinnt óveður kom í ljós að spítalaskipið hafði slitnað upp á legunni og 

rekið upp í fjöruna handan fjarðarins.  Öllum nema þrem úr áhöfn skipsins var bjargað.  

Mennirnir sem fyrst komu að skipinu og horfðu á það veltast um í grjótinu eru bændur þeim 

megin fjarðar sem voru ýmist ríðandi eða fótgangandi.  Einn af þeim náði sambandi við 

Draupnisvík og kom þáverandi hafnarstjóri Draupnisvíkur að á Willis jeppa við þriðja mann.  

Jeppanum var ekið eins nálægt slysstað og mögulegt var.  Samt var um nokkurn spöl að fara 

fótgangandi.  Talað var um kraftaverk er ljóst var að tekist hafi að bjarga þorra áhafnarinnar.  

Um þetta voru menn sammála og einnig að útilokað væri að bjarga skipinu.  Brak spítalaskipsins 

má enn sjá.  Eitthvað þremur árum eftir óhappið handan fjarðarins hreppti Sigurfinnur sjötti 

hafnarstjórastöðuna og gegnir henni enn. 

Draupnisvík. 

Er bærinn kom í ljós efst í brekkunni úr vestri blasir við vegur eftir endurlöngu bæjarstæðinu 

meðfram ströndinni og áfram til austurs til byggðarlaga norðanmegin fjallgarða.  Og áfram 

norður eftir.  Fyrir kom að fólkið þeim megin fjalla kæmi þessa leið til Draupnisvíkur þó hin 

væri algengari.  Enda talsvert styttri vegna sveigja og beygja fjarðanna.  Og hitt!  Á vetrum var 

austurvegurinn oftast nær ófær vegna snjóa.  Menn vöndust hinni.  Enda haldið opinni eins og 

hægt var á vetrum.  Færi menn austurveginn var það meira gert vegna skemmtunargildisins og 

ægi fagurrar náttúru sem fólki mætti. 

Höfnin blasti við til hægri og í henni þrjár eða fjórar staurabryggjur gerðaraf einstaklingum.  Ein 

bryggjan er eign Marra Metúsalemssonar útgerðarmanns og fiskverkanda.  Marri er innfæddur 

þorpsbúi sem áður stundaði sjó en dreif sig í land eftir að hafa ákveðið að fara sjálfur út í útgerð.  

Ýtingin á þá ákvörðun Marra er verkunarhúsið sem Frakkarnir reistu og yfirgáfu um áratug fyrr 

en vildu nú selja.  Í húsinu hafði engin rekstur verið frá því að Frakkarnir fóru þaðan um tíu árum 

fyrr.  Byggingin var í ágætis ásigkomulagi en kallaði á smávegis aðhlynningu til að koma öllu í 

ásættanlegt stand.  Bankinn kom að máli með lánsfé.  Hægt var að ráðast í framkvæmdir og ljúka 

þeim og opna húsið og hefja starfsemi:  
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„Gott að vera komin með alvöru fiskvinnslu í bæinn“- sagði fólk brosandi og horfði um leið fram 

til bjartrar framtíðar.  Marra hafði áður tekist að komast yfir þrjá þrjátíu tonna tré fiskibáta 

gerðum út frá Grunneyri fyrir sunnan en reksturinn komist í þrot og bátarnir þrír settir á 

nauðungaruppboð.  Um svipað leiti var bryggjan við austurgafl verkunarhússins reist.  Að sjá má 

er margt að gerast á sama tíma í þorpinu eystra.  Bryggjan er löndunarbryggja en ekki 

legubryggja.  Fiskibátum Draupnisvíkur er áfram gert að liggja út á legunni.  Hreppsnefnd 

Draupnisvíkur er núna eigandi bryggjunnar.  En það skeði einum og hálfum ártug eftir að hún 

var byggð og meiri festa kominn í hafnarmálin í landinu.   

Á meðan erlendu fiskimennirnir vöndu enn komur sínar til Draupnisvíkur af fullum þunga 

stunduðu þeir fiskveiðar úti fyrir ströndum austfjarða og gerðu á ófáum skútum.  Vorið og 

sumarið er tími skútnanna.  Í landi blöstu skip þeirra við handan fjarðarins.  Eitt skip stóð uppúr.  

Áðurnefnt snjóhvítt spítalaskip.  En svo hætti það að sjást.  Annað kom ekki í staðinn og útgerð 

frönsku sjómannanna á faraldsfæti úr þorpinu.   

Meira en fólk kom er erlendi fiskiskipaflotinn sást stíma til lands.  Eitt skipanna hafði um borð 

hjá sér skipshund, blendingshund, sem fyrir kom að sæist á götum Draupnisvíkur og fylgdi 

áhafnarmeðlimi.  Hjá þorpsbúum hafði Seppi nafnið „Sámur seigi.“- Menn vissu orðið að hann 

kæmi af kútternum „Exotique“ tvímastra kútter og eitt hundrað tonna stórrum.  Já, skipin komu.  

Og svo voru þau aftur farin:  „Eins og vindurinn,“- sögðu menn.  Sumir bættu við: 

„Geta frakkarnir ekki veitt á heimaslóð?“- Og girtu sig í brók. 

„Uss ekki svona hátt.  Maður gæti heyrt“- sagði einhver og lagði fingur á varir sér.  Flestir 

þorpsbúar voru komu frönsku sjómannanna sammála og var sumt fólk fegið að fá þá.  Stundum 

mátti selja þeim loppapeysu og einstaka sinnum lopahúfu.  Auðveldast var með lopavettlinganna.  

Um þá var sérstaklega beðið.  Og húmóðir sótti þegar prjónanna og bandið og hóf prjónaskap og 

lauk á mettíma.  Og franskur sjómaður fór til skips með spánýja lopavettlingar með sér um borð 

og gerði í sömu þorpsferð.  Væri Sámur seigi með honum gelti hann sérstöku gleðigelti er 

manninum voru réttir hnausþykku vettlingarnir.  Svona var líka til í Draupnisvík: 

„Að gera smávegis viðskipti drepur engan mann.  Slíkt bætir bara hag húsmóðurinnar sem í 

stóð.“-   

„Uss ekki svona hátt.  Sigurfinnur sjötti er að koma með hafnarstjórahúfuna á höfðinu.“- Eins og 

það skipti máli.  

Ekki voru samt allir Frakkar hættir að koma á skútum sínum.  Dag einn í aprílmánuði blasti við 

hvítt segl yst á firðinum.  Fólkið vissi.  Þekkti birtingarmyndina. – Og svo skipið.  „Exotique“ 

með hvert segl þanið og glæsileikann sjálfan uppmálaðan.   

„Skildi Sámur seigi vera með?“- spurði það hvert annað horfandi á fegurðina stíma inn fjörðinn.  

Hvort seppi væri með gat verið og þótti líkleg niðurstaða.   
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Skömmu síðar voru öll segl feld.  Bara þau voru skilin eftir uppi til að hafa stjórn á kútternum.  

Frönsku sjómennirnir voru partur af svo mörgu í þorpinu og skapað vissa hefð með veru sinni.  

Öllum var samt ljóst að fjarað hefði undan þeim og þeir á útleið úr þorpinu. 

Flest skipanna söltuðu aflann um borð og bara örfá lönduðu afla í verkun Marra.  Sumir 

innfæddir áliktuðu að landanir skipa væri hluti samkomulagsins við Frakkanna er kaupin á 

verkunarstöðinni var samþykkt.  Samt var ekkert í hendi.  Bara ágiskun fólks.   

Á meðan landað var lá skipið sem næst verkunarstaðnum og kyrfilega fast við ankeri.  Árabátar 

heimamanna voru notaðir til að selflytja aflann upp að bryggju.  Öllu handmjatlað og allt híft á 

höndum og ekið eftir bryggjunni á tveim handvögnum sem tóku um þrjú hundruð kíló af fiski 

hvor í ferð.  Ferðir handvagnanna fram og aftur bryggjugólfið urðu nokkrar.  Hið þekkta bank, 

bank, bank hljóð barst er járnklætt hjól handvagns kysstu bilið milli bryggjuborðanna.  Bank, 

bank, bank var því sérstakt hljóð löndunarinnar í sumra eyrum:   

„Við látum ekki útlendinganna fara með allan peninginn burt af staðnum og halda bara smávegis 

eftir fyrir okkur“- sagði Marri eigandi verkunarhússins aðspurður um ástæðu kaupanna og 

klykkti út með því að slá létt á að aðra rasskinn sína og þeim megin sem veskið stóð lítið eitt upp 

úr rassvasanum.  Sumir vildu ítarlegra svar og fengu frá Marra þetta:   

„Af því að þá var stöðin til sölu“- Menn sem svo spurðu fengu viljandi stutta svarið.   

Útgerðin hafði dálítið vaxið í höndum Marra sem á einum stað réðst í að endurnýja bátaflota sinn 

og lét smíða fyrir sig tvo um áttatíu tonna trébáta í Danmörku og seldi í staðinn hina þrjá sem 

tíma tók að losna við.  Skömmu eftir að nýju bátarnir tveir komu til hafnar var þriðja og síðasta 

skipið selt.   

Erlendu skipin voru oft tvímastra skip.  Vél var engin um borð.  Aflið var vindaflið eitt:   

„Þurfi að hreyfa skip til voru segl hífð upp“- fullyrti Sigurfinnur sjötti er talið barst að frönsku 

kútterunum.  Hann kunni skil á ýmsu og sagði margt og átti í minnstum vandræðum með að orða 

hlutina og færa í allskonar stíla og búninga.   

Fyrir kom að frásögur Sigurfinns sjötta þættu fyndnar.  En bara sumar.  „En það gerist hjá 

öllum.“- datt upp úr sama Sigurfinni sjötta.  Fyrir kom að sannleiksgildi orða ágæts hafnastjórans 

væru rýr í roðinu.  Sumum þótti þetta til vansa hjá manni í hans stöðu.  Öðrum stóð á sama.  

Samt hafði hann hæfileika.  Á til að mynda sviði sumra samninga og ráðgjafa: 
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Marri og áhafnarmeðlimurinn. 

„Hvernig gengur á hinum bát útgerðarinnar“- spurði áhafnarmeðlimur Marra er þeir dag nokkurn 

dyttuðu saman að báti útgerðarinnar sem lá við stjóra útá vegna smávegis bilunnar sem kom upp 

og færði bátinn til hafnar: 

„Fékk fregnir „Blápensli SV 90- klukkan átta í morgun um að skipið væri í góðri ýsuveiði og að 

allir um borð stæðu upp fyrir haus í aðgerð“- svarað hann og stakk pensli ofan í lakkdollu og bar 

upp að brúnni og smurði hvítri málningunni á milli brúarglugganna sem eftir var ómálaður á 

stýrishúsinu.  Að afli fylgdi Stefáni skipstóra kom útgerðarmanninum ekki á óvart.  Engu var 

líkara en að Stebbi byggi til fisk.  Hvarvetna sem hann fór um hafið og dýfði veiðarfæri í sjó var 

fiskur undir: 

„Stefán hlýtur að vera draumamaður og fá vísbendingar gegnum þá hvar fiskur haldi sig.  Hreint 

ótrúlegt hvað kallrassgatið fiskar.“- Sagði Marri.  Sjálfur kvaðst Stebbi stundum fá vísbendingar.  

Án þess þó að nefna drauma.  Myndin af draumunum var frá öðrum kominn.  Allavega ekki 

Steppa.  Kannski Marra.   

„Stebbi Kolbeins er engum líkur.“- Undir álitið tók hinn sem með Marra var þá stund að hjálpa 

til við málningarvinnuna.  Hann var á tímakaupi og margoft heyrt sögur af aflasæld Stebba.   

Verkinu lauk um borð og næsta verk að þrífa pensla, bakka og önnur verkfæri og koma fyrir í 

árabátnum sem bundin var við hlið Grástakks. 

Er þeir réru yfir til bryggjunnar spurði starfsmaðurinn hinn hvort geti verið að hafnarstjórinn sé 

kristinn maður:   

„Kristin maður?  Hví spyrð þú mig?  Þá spyr ég þig á móti.  Ert þú kristinn maður?“- 

Útgerðarmaðurinn náði með andspurningu að snúa öllu við og slá vopnið úr hins höndum: 

„Neiheiii.  ?“- sagði starfsmaðurinn á ekki sérlega lágum nótum.  Ekki á því að viðurkenna neina 

kristni sín megin. 

„Og af hverju ekki:“- 

„Hraðlygnari menn en þessir kristnu menn eru ekki til“- 

„Þín orð vinur.  Þín orð.“- Marri bætti við: 

„Engir til lygnari menn en kristnir“- Útgerðarmaðurinn eins og talaði orðin við sig sjálfan.  

Fattaði ekki pælinguna.  Og hann varð hugsi: 

„Hvaðan hefurðu þessa þvælu í þér um þetta hraðlygna kristna fólk?“- bætti hann við: 

„Hvaðan?  Frá hafnarstjóranum maður!“- 
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„Nú honum.  Þá er málið ekki alvarlegt.“- Í sömu andrá lagðist báturinn við bryggjuna þar sem 

spottinn lafði niður bryggjuþilið en hinn fyrst gripin sem batt bátinn.  Spottinn upp á bryggjuna 

var festur í hanka körfunnar.  Menn drífa sig upp stigann og hífðu áhöldin upp og gengu frá á 

réttum stað. 

Í sama mund sá útgerðarmaurinn gult reiðhjól prestsins stefna til þeirra:  

„Sé að sjálfur sérann er á leið til okkar.  Þar sem þú barst fram við mig áhugverða spurningu legg 

ég til að þú spyrjir sjálfan prestinn hvort þetta sé rétt varðandi alla þessa hraðlygnu kristnu menn.  

Hann veit víst allt um öll svona mál.  Hafi presturinn okkar ekki rétt svar, hver þá?:“ 

„Heyrðu?“- Starfsmaðurinn varð órór er hann sá klerk koma og klóraði sér á bakinu með spýtu 

sem hann hélt á:  

„Ég þarf sem snöggvast að skreppa heim til mín.  Lofaði pabba að gera fyrir hann viðvik í dag.  

Bless.   

Góðan daginn séra minn“- sagði áhafnarmeðlimurinn er prest bar að og hann sjálfur kominn á 

harða hlaup í átt að reiðhjóli sínu sem hann og steig á bak því og steig fótstig hjólsins sem mest 

hann mátti, staðráðin í að eiga í engum frekari samskiptum við þennan hafnarstjóra.  Nema brýna 

nauðsýns bæri til.  Áður en hann hvarf náði maðurinn að kalla til útgerðarmannsins: 

„Klukkan hvað á ég að mæta á morgunn?“-  

„Klukkan átta:“- hrópaði útgerðamaðurinn á móti. 

„Um morguninn eða kvöldið.“- Kallaði hinn.  Hlátrasköllin bárust yfir til útgerðarmanns og 

klerks.  Spurningin þótti ekki svaraverð og heldur ekkert fyndin.   

„Góðan daginn.  Sé að sumir eru að flýta sér meira en aðrir.  Um hvað spjölluðu þið sem rak 

manngreyið á svo harðan flótta“- spurði prestur og brosti í kampinn: 

„Um alla þessa hraðlygnu kristnu menn.“-  

„Ha!  Það er bara svona!  Nú dámar mér.  Hafa bryggjunnar menn ekkert áhugaverðara 

umræðuefni heldur en þetta?  Háfleygar og uppbyggilegar bryggjuumræður hér í dag, heyri ég“- 

Presturinn gat ekki annað en skellt uppúr.  Hann hélt áfram: 

„Ætli herra hafnarstjórinn eigi hér nokkurn hlut að máli.“ 

„Rétt til getið.“-  

„Þá er málið ekki alvarlegt“- sagði Goðbjörn kvekari og horfði á Grástakk SV út á legunni sem 

þegar hafði fríkkað talsvert af málningunni sem kominn var á hann.  Það var eins og skyni af 

forkanti bátsins. 
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Þó fyrir kæmi að hafnarstjórinn í þorpinu lenti á milli tanna þorpsbúa og mörgum þætti hann oft 

á tíðum óábyrgur í orðum, segjum það, breytti það ekki hæfi hans sem hafnarstjóra.  Starfi sínu 

sinnti hann af kostgæfni.  Betri maður vart fannst til verksins.  Enda glöggskyggn manneskja sem 

vissi betur mörgu öðru fólki hvar best væri fyrir bát að liggja og hvernig að bregðast við ef 

brældi upp.  Og ef brældi var hann fyrsti maður niður á bryggju til að undirbúa aðgerðir og 

aðstoða áhafnir skipanna við að komast um borð, þyrftu þær aðstoð.  Öruggara þótti að vera með 

vél í gangi.  Og fyndist honum veðrið ótryggt lét hann skipstjóranna vita álit sitt sem þeir á eftir 

mátu og voru við öllu búnir.  Þyrfti mannskap um borð komu vanalega skipstjóri, vélstjóri, 

stýrimaður og einn til viðbótar.  Um margt af þessu vissi Sigurfinnur sjötti hafnarstjóri í 

Draupnisvík.  Samt er hinu ekki að leyna að gæfi hann ráð undir öðrum kringumstæðum voru til 

menn sem horfðu á hann fullir efa.  Ekki alveg vissir hvar karlinn væri:   

„Engin er víst gallalaus.“- Eru orð hafnarstjórans sjálfs er mennirnir voru horfnir sína leið. 

Lífið í Draupnisvík. 

Eins og áður segir er aðalgata bæjarins ein.  Nokkrar þvergötur hvíslast út frá henni til norðurs.  

Við aðalgötuna er matvöruverslun, fatabúð sem einnig selur skó, bíóhús sem endrum og sinnum 

nær að útvega sér erlenda kvikmynd til sýningar, sjoppa og Pósthús.  Í miðjum bænum er kirkja 

sem kirkjuklukkurnar glymja í áður en athöfn fer þar fram sem séra Goðbjörn Pétursson 

(kvekari) sinnir.   

Við fyrstu þvergötuna að vestanverðu til norðurs var að störfum vegavinnuflokkur sem vann við 

að lengja veginn um nokkur hundruð metra og kannski einn kílómetra til norðurs.  Í lenginguna 

var ráðist til að útbúa fleiri lóðir undir húsnæði.  Nokkra umsóknir um nýbyggingar lágu á borði 

hreppsnefndar sem hún ákvað að mæta og útbúa við þessa götu.  Bæjarblaðið „Tíðindi dagsins“- 

greindu frá áformunum í nýjasta tölublaði sínu.  Og fólkið vissi af hverju gauragangurinn við 

þessa götu stafaði og gat skoðað ljósmynd í blaðinu af vettvangi framkvæmdanna.   

„Tíðindi dagsins“- er alfarið í umsjá einkaaðila að nafni Sólbergs Hausmans frá Færeyjum.  

Sólberg kom til bæjarins fyrir nokkrum árum eftir að auglýsing birtist í bæjarblaði í heimabæ 

hans Færeyjum sem greindi frá að vana sjómenn vantaði á bát gerðum út frá Draupnisvík á 

Íslandi.  Var hann með í hópnum sem kom og sá eini sem ílengdist í landinu bláa er á fjörur hans 

rak eitt fagurt fljóð fætt á sveitabæ einum skammt utan við þorpið.  Þó ekki bænum rétt við 

fiskhjallanna en samt ekki langt þar frá.   

Vera hans þar á bæ stafaði af hrossi sem hann vissi að væri falt og hann hugleiddi að eignast til 

að þurfa ekki að labba allt á sínum tveim jafnfljótum hvert sem hann færi.  Hrossið var hugsað til 

einkanota.  Ekki varð af neinum kaupum.  En hann fór ekki tómhentur þaðan burt heldur með 

kvonfang sitt með sér til að giftast.  Með þeim hætti sagði hann söguna.  Er í henni nokkurt 

sannleikskorn.   

Eftir giftinguna og þau hjónakorn búin að koma sér fyrir í eigin húsnæði við enda aðalgötunnar 

til austurs fæddist fram hugmynd um lítið blað sem flytti bæjarbúum helstu fréttir.  Sumar 

útgáfur höfðu ljósmynd og var nýjasta heftið skreytt einni.  Í ljósmyndvél hafði Sólberg fjárfest 

til að fá lífgað svolítið nýtt blað sitt.  Um framköllun sá hann sjálfur og kom með þekkinguna 
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með sér og nauðsýnlegan búnað frá Færeyjum til framköllunar.  Sólberg var í hjarta sínu svolítill 

blaðamaður.  Kröfur áskrifenda „Tíðinda dagsins“- var um stærra blað.  Þau mál voru í skoðun.   

Í Draupnisvík var allt til staðar.  Börnin fengu grunnskólakennslu.  Læknir hafði aðstöðu í 

bænum og bæjarbúar svo vel í sveit settir að læknirinn bjó í læknahúsinu sem oft hafði staðið 

autt og stundum árum saman.  Annað var uppi nú.  Kirkja var til staðar sem presturinn messaði í 

á sunnudögum og oftar þyrfti að jarðsyngja einhvern, gifta fólk eða skíra barn og allt hitt sem 

kirkja gerir.  Þar æfði kirkjukórinn og annar kór einnig á sitt hvorum deginum í miðri viku.  Þar 

fóru og fram á vetrum spilakvöld og vist spiluð og teflt.  Brids var ekki leyft:  „Menn rífast svo 

mikið í Brids“- var álit klerks.   

Þó ekki væri presti neitt um að kenna var sannleikurinn að kirkjugestir sem komu heyrðu aldrei 

neitt af því sem prestur kvað.  Nema er kom að seinasta orðunum.  Orðunum:  „Að eilífu.  

Amen“- Og tók fólk undir orðið „Amen“- stóð á fætur og gekk út.  Hvernig ræðan hljómaði vissu 

fæstir!  Þarf maður nokkuð að vita um svoleiðis?  Skiptar skoðanir eru um.   

„Sæmi Summ „- var einn þeirra sem gerði út bát í Draupnisvík.  Bátur hans var Svíþjóðarbátur 

eitt hundrað og tuttugu tonn og stærsti bátur þorpsins.  Nafns bátsins er Stríðalinn VS 103.  Hann 

lá nú tandurhreinn í höfn eftir seinasta úthald.  Verið var að útbúa skipið til togveiða.  

Vetrarvertíð hafði verið þolanleg.   

Aðrar sögupersónur. 

„Sumarið er komið og sumarið er tíminn“- var Önnu Guðjóns tamt að tala um er hún vann í 

garðinum heima hjá sér sem árlega kallaði eftir að vel meinandi manneskja kíkti við.  Máski má 

segja að garðflöturinn hafi hlakkað til stundarinnar er fólkið færi aftur að sjást á honum og ganga 

yfir flötina og beygja sig eftir rusli sem veturinn skildi eftir og snjórinn huldi en kom í ljós er 

hann var bráðnaður og allur sigin ofaní jörðina: 

„Gagn er af öllu“- voru á sinn hátt einkunnaorð frú Önnu Guðjóns.  Þó tími plantna væri ekki 

enn upp runninn og bara örlítið farið að örla á sumri var þetta samt rétt stund til að huga að sumu 

í garðinum.  Blómastaðirnir sem útbúnir voru urðu partur af vorverkum heimilismanna, sem 

oftast var Anna Guðjóns ein.   

Andaparið mætti í garðinn hjá henni eins og verið hafði undanfarin vor.  Parið var í 

venjubundinni ætisleit til að fæða ungahjörðina sem nokkrum dögum fyrr brutust út úr eggjum 

hreiðursins.  Flestum bæjarbúum fannst ósköp sætt að fá að þau heim.  Hafnarstjórinn er þar á 

meðal sem að eigin sögn fékk ekki bara eitt andapar til sín á kvöldin heldur tvenn pör sem vappa 

um samtímis og stundum einnig í hádeginu.  Ánægja hans er tvöföld.  Ehh, margföld.  Eða hvað?  

Fær hann kannski bara eitt par til sín á kvöldin eins og hið algenga er?  Engin hafði séð neitt 

andapar vappa um á lóð hafnarstjórans í hádeginu.  Samt útilokaði engin neitt í þeim efnum.  

Ekki heldur sérfræðingurinn í andapörum elsti sonur frú Önnu Guðjóns og Sigurðar.  Líklega er 

að þetta með andapörin tvö í hádeiginu og á kvöldin sé uppspuni hafnarstjórans.  Sá var grunur 

þorpsbúa. 
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Maður Önnu Guðjóns, Sigurður Alfonsson, stundar sjó á fiskibátnum „Grástakki“- SV 131.  

Hann hefur verið um borð frá því að skipið kom nýtt til hafnar í Draupnisvík.  Og lengur.  Var 

einn mannanna sem sigldi skipinu nýju heim frá Danmörku.   

Að sumarið væri komið var ekki rétt því enn var bara vorangan í loft og þessi dagur dagurinn 

sem kveikti Önnu Guðjóns löngun til að gera verk í garðinum en lítið hægt að aðhafast þar nema 

gera smá tiltekt.   

Börn Önnu Guðjóns og Sigurðar eru fimm að tölu og eru nokkur ár milli elsta barnsins og þess 

yngsta.  Strákarnir tveir eru elstir og er annar tólf ára og hinn þrettán ára og gekk hann fyrir 

skömmu til prests sem undirbjó með honum ferminguna.  Fermingin fór fram fyrir um tveim 

vikum.   

Telpurnar eru þrjár og er sú elsta í systrahópnum níu ára og næsta þar á eftir átta ára og þriðja og 

um leið yngsta telpan sex ára.  Elstur drengurinn, sá nýfermdi, fékk sinn undirbúning hjá presti.  

Hafði hann eins og önnur börn Draupnisvíkur fermst í kirkjunni niður við sjó eftir svolitla 

fræðslu um hvað væri ferming.  Sem hann því miður gat ekki frætt yngri systkini sín neitt um af 

þeirri ástæðu að muna ekkert.  Fóru orð séra kvekarans fyrir ofan garð og neðan og er algegnt 

mein í bænum, er kom að presti og kirkju.  En sá elsti Sigurðarbarna fermdist og mundi 

ritningarvers sitt krjúpandi fram fyrir presti og gerði eins og að drekka vatn en barðist réttilega 

við hláturinn er strákurinn við hlið sér hikstaði á sínu ritningaversi og varð prestur sjálfur að fara 

með það fyrir hann.  Eftir á bar strákur fyrir sig tugaveiklun sem orsakavald hiks- og 

minnisleysis síns.  Sigurðarbarn gaf lítið fyrir útskíringuna og taldi vera lélega afsökun og 

líklegri skíringu að hann hafi bara ekki lært heima og kannski ekki einu sinni farið yfir versið sitt 

í eitt skipti.  Því neitaði vinurinn og uppskar að launum annan hlátur, hinum háðslegri og 

háværari.   

 


