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Mb Grástakur SV 131 fer til veiða. 

2 kafli. 

Klukkan fjórtán, tveim dögum síðar, var áhöfn Grástakks SV 131 mætt á bryggjuna við 

verkunarhúsið.  Nýi skipstjórinn boðaði brottför klukkan fimmtán.  Skipið allt hafði verið 

málað ofnadekks og upp í masturstopp og að utan niður að sjólínu og leit út eins og nýtt þarna 

á legunni.  Áhöfnin stóð með poka sína við hlið sér og biðu ferjuflutninganna yfir í bátinn.  Í 

þessum pokum var fatnaður og annað brýnt.  Ofan á hverjum poka lá stakkurinn og 

sjóhatturinn.  Við hlið pokanna voru klofstígvélin.  Einn áhafnarmeðlimur kom við í 

versluninni og keyptu sér ný.  Þau gömlu voru lek.  Kassanum var fleygt í höfnina og mundi 

sökkva til botns eða reka upp í fjöru.   

Væri að gáð innihéldu pokarnir margt.  Þar var handsápa, tannkrem, tannbursti, síðar, 

ullarsokkar, vettlingar, handklæði og þvottapoki og sumstaðar tvennt af hvoru.  

Reykingamenn voru aukreitis með kartonin sín af „ Camel- sígarettum, Winston sígarettum og 

einstaka Viceroy rettum“ geymd í sínum pokum.  Pípumenn höfði birgðir í pípuna.  Nokkur 

tóbaksbréf.  Eitt var í þeim öllum.  Litla ílanga boxið:   

„Nauðsýnlegt sem ekki má gleyma“- sagði áhafnarmeðlimur og skoðaði ofan í sinn og gáði 

hvort öruggt væri að það væri þarna.  Engin hreyfði andmælum.  Allir þekktu gagnsemi 

handsápuboxins með lokinu sem með léttum leik komst fyrir í lófa manns.  Smátt hefur 

hellings gildi.  Flestir höfðu aukasápustykki og sumir tvö til frekara öryggis.  Túrarnir voru 

ekki langir.  Stóðu lengst í eina viku en voru oftast þetta fjórir, fimm sólahringar. 

Vinna í verkunarhúsinu var í fullum gangi og fiskur í móttöku.  Um morguninn hafði 

„frakki“- lagst upp að „Marra bryggju.“- Þetta var í fyrsta skipti sem slíkt var reynt.  Marri fór 

þess á leit við skipstjóra kúttersins að leggja skipi sínu að bryggju til að landa.  Hinn féllst á 

hugmyndina er ljóst var að mótorbátur, trilla frá Draupnisvík, ætlaði að aðstoða og fannst 

eftirá allt annað og betra að gera verkið svona.  Marri hafði áður samið við trillueigandann um 

að vera með bát sinn kláran og hjálpa til við að koma aflavana skipinu upp að og draga eftir 

löndun yfir til hinna.  Bæði löndunin og að færa skipið yfir kláraðist fyrir hádegi og gekk vel.   

Ástæða hiksins var vélarleysið sem í ljós kom að mátti leysa með vélbáti.  Menn veltu fyrir 

sér gagnsemi hentugs hafnsögubáts.  Kannski yrði einn keyptur.  Sumir voru efins.  Sumir 

reyndar voru alltaf efins og mennirnir sem horfðu yfir fjörðinn og á sífellt færri kúttera koma 

þangað til legu.  Mennirnir höfðu nokkuð til síns máls.  Allt stefndi í að kútterinn heyrði 

liðinni tíð og viki fyrir vélaöldinni.   

Um nóttina höfðu frönsku kútterarnir siglt inn eftir fimm sólahringa á veiðum suðaustur af 

landinu.  Siglingin að heiman tók þau á áttunda sólahring og þótti ekki slæmur gangur.  Er 

komið var á miðin hófust veiðar.  Handfærum var rennt yfir borðstokk.  Línan lá á dekki og 

við fætur manna og kúnstin sama.  Forðast flækjur.  Afli hins vegar var tregur. 

Ekki stóð til hjá frönskum að landa söltuðum afla sínum nú.  Samt fóru þeir í land á bátum 

sínum til að afla sér vista og skiljanlegt verk.  Eina skipið sem landaði er áður nefndur kútter 

sem verkun Marra naut fisksins af og skipstjórinn á fékkst til að gera tilraunina góðu um að 
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leggjast upp að bryggju og var hugmynd Marra frá deginum áður.  Hugmyndin var spáný og 

strax hrint úr vör.  Skjóthuga menn á ferð.  Hafnarstjórinn setti í brýrnar er hann sá franskan 

kútter liggja við Marra bryggju og hann ekki látinn vita.  Láðst hafði að bera hugmyndin undir 

hann en var líklega sanngjarnt að gera.  Er hann vissi dró hann fram minnisbókina og færði 

atvikið inn og hugðist færa inn athugasemd um háttalag Marra en hætti við og hugsaði:   

„Skítt með það.“- hóstaði og lokaði bókinni og stakk í vasa sinn:   

„Sumt má alveg kyrrt liggja og krosstré bregðast sem önnur tré og mönnum verður á.“- 

Enginn heyrði orðin.  Enda muldruð ofan í bringuna.  

Presturinn. 

Sama gilti um prestinn á staðnum sem einnig var smá sár yfir að vera ekki látinn vita hvað til 

stæði þarna á bryggjunni.  Hann hefi svo sannarlega stokkið til og blessað framkvæmdina 

frammi fyrir augliti Guðs en fékk bara enga vitneskju.  Samt mátti bjarga þessu.  Hann skellti 

fram einu stykki bæn er hann kom að og búinn að heyra fréttina.  Þar var þá staddur maður 

sem ekki var alveg að fatta tilburði prests og vatt sér að honum og spurði hvort svona lagað 

væri ekki svindl um nokkurra daga gamlan atburð.  Prestur hélt nú ekki og sagði bænina alltaf 

virka og gera hvenær sem hún væri beðin: 

„Allar bænir virka, segir þú.  Hmmm.“- Orð prest fengu manninn til að hugsa.  Get ég þá 

beðið um hvað sem er.  Og Guð bara heyrir?-  

„Rétt til getið, sonur sæll.“-  

Og hinn bað upphátt: 

„Kæri Guð!  Villtu taka fyrir mig í rassgatið á honum....:“-  

„Obobobob. “- heyrðist í presti: 

„Hvað!  Gerði ég eitthvað rangt“- spurði maðurinn undrandi. 

„Heldur betur!  Og hvort þú gerðir“- heyrðist í klerki: 

„Þú biður fólki blessunar, ekki bölbæna er þú berð bæn þína upp við Guð:“-  

„Svoleiðis.  En það er ekki nærri eins gaman.“- sagði hinn svolítið vonsvikin og gekk burtu og 

til síns heima.   

Prestur stóð eftir og klóraði sér í hausnum: 

„Það er eins og menn hér í bæ heyri ekki ræðuna sem ég flyt í kirkjunni.  Þennan hef ég í 

nokkur skipti séð í messu hjá mér og flutt nokkrar ræður um bæn og hvernig skuli biðja.  

Hvernig getur staðið á að menn læri ekki?  Ætli þeir vilji hvorki læra né heyra?“-  

Von var á frönsku flutningaskipi á næstu dögum og yrði þá afli skútnanna selfluttur yfir í það 

er þær kæmu af miðunum.  Kannski næst er þær bar að.  Nóg pláss var í lestum kútteranna 

handan fjarðarins.  Næst er þau kæmu og leituðu skjóls eða voru þar til að hvíla mannskapinn 
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mátti eiga von á að franska flutningaskipið blasti við með spilbúnaði og bómur klárar til að 

umskipa afla fiskiskipanna á staðnum.  Staður skipsins er þar sem spítalaskipið áður hafði 

aðsetur sem nú var upp í fjöru og allt liðað í sundur og hörmungin ein.  Drægist að 

flutningaskipið kæmi var lendingin að flytja fiskin í land og halda veiðunum áfram:   

„Gott að vera kominn í var“- sögðu frönsku sjómennirnir og drógu að sér heillandi 

sjávarloftið og súptu á rauðvínslögg úr flösku.  Rauðvínið var þeim ókeypis en skammtað:  

„Ein flaska á viku“- taldi hafnarstjórinn og hafði heyrt utan af sér en var samt óstaðfest frétt, 

eins og sumt annað.  Frönsku sjómönnunum fannst hressandi að fá sopið á undir svo 

snarbrattri fjallshlíð á fjallalandinu Íslandi.  Efst á fjallinu var ennþá snjór er aftur kom vetur.  

Nýr snjór lagðist ofan á gamlan snjó.   

Sean Jean, Nikki hugumprúði og Glóbjartur Súrsson. 

Hvort franski kútterinn „Saint Jean“ væri meðal skipanna handan fjarðarins var ekki gott að 

segja en menn samt töldu ólíklegt.  Þeir höfðu haft spurnir af að skipið hafi verið selt til 

annars lands á síðastliðnu ári.  Saint Jean var einn kútteranna sem hér veiddi og lengst af undir 

skipstjórn manns að nafni Nicolas Hugos.  Af íslendingum nefndur „Nikki hugumprúði.“- 

Nafn kúttersins vissu margir og gerðu einkum vegna samstafs Nikka hugumprúða skipstjóra 

við íslenska fræðimanninn Glóbjart Súrsson sem rannsakaði fiskanna, nytjafiskanna, í hafinu 

kringum landið og færði til bókar niðurstöður og skrifaði fjölda fræðibóka og blaðagreina um 

rannsóknarvinnu sína og að bækur hans næðu bæði til lífríkis sjós og lands.  Úrdráttur úr 

sumum bóka Glóbjarts voru notaðar sem kennsluefni í Náttúrufræðitímum grunnskóla.  Og 

vegna kunningsskapar Nikka við ágætan Glóbjart greyptist skipsnafnið „Saint Jean“- í vitund 

þjóðarinnar ásamt nafni skipstjórans Nicolas Hugos.  Annað veifið birtu blöðin frétt af 

rannsóknarvinnu Glóbjarts og kom fyrir að nafn báts hins franska manns væri líka getið.  

Mest af efni Glóbjarts birtist í þekktu fræðitímariti „Hugsuðurinn“ sem „Íslenska 

Fræðamannafélagið“- gaf út.  Samstarf Nikka við Glóbjart lá einkum í að Nikki hugumprúði 

gerði athugannir um borð í bát sínum á þorski og ýsu sem dróst inn fyrir lunningu Saint Jean 

sem hann á eftir gaf sér tíma til að skoða og skrá og senda Glóbjarti.  Ásamt nákvæmri 

staðsetningu sem fiskurinn var innbyrtur á.  Nicolas var svolítill fræðimaður og nostraði við 

fræðiverkefni sín af alúð og gat alveg gleymt sér við verkefnið.  Fannst köllunum um borð.  

Eitt dæmi og staðfesting um að svo væri var höfuð kokksins sem kíkti upp fyrir 

lúkarskappann fram í og kalla aftur dekkið:   

„Matur Nicolas!  Matur!“- og gekk brosandi út í annað niður lúkarsstigann og bætti á fatið.  

Öðrum áhafnarmeðlimum „Saint Joan“ fannst skemmtilegra að leggja sig gæfist tækifærið, 

spila, segja kvennafars- og fylliríssögur af sér sjálfum og að gleyma sér yfir þessu.  Starandi 

þorskhausar voru ekki þeirra áhugasvið: 

„Kallinn er öðruvísi!  Hann sökkvir sér ofaní rannsóknir og að skrifa í vasabók og slíka 

óhæfu.“-  sögðu þeir um vinnu Nikka.  Hver skildi tilganginn?  Svo fyrir utan það að þá er 

engin ærlegur sjómaður hrifinn af neinu dundi, of miklum pælingum né að gefa verkum allan 

tíma sem þarf.  Ekki beint lífsmáti nokkurs „dugnaðarforks“- og er bara líf sveimhuga og rola 

sem lifa í draumaheimi eigin sjálfs, með kannski lausa skrúfu í hausnum.  Orðin:  „Skvera 

verk af“- eiga betur við hjá forkum.  Að hespa af kunnu þeir og að gera á meðan veiðar ganga.  

Og ekki skánaði þetta eftir að Nicolas byrjaði að umgangast þennan Bjart, afsakið, Glóbjart 

sem að sumra mati var ekkert annað en yfirsveimhugi sveimhuganna.  Orðið:  „Vísindi“- 

hleypti í suma illu blóði.  Orðið gerði þá reiða og einstaka öskuilla:   
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„Við viljum engin vísindi“- var samt ekki hrópað.  Vísindi fengu bara enga umræðu. 

„Vísindi eru prump“- sögðu þeir og supu vænan sopa af rauðvín beint af stút.  Engin glös.  

Bara af stút. 

Maður heyrðist ganga niður lúkarstiga Sean Jean.  Allir höfðu matast nægju sína og bara einn 

eftir er Nicolas settist til borðs.  Maðurinn var við að klára af diski sínum.  Sumir náðu 

augnabliks kríu í matarhléinu: 

„Jæja gott fólk!  Nú skal hraustlega tekið til matar síns eftir merkilegar og athuganir dagsins“- 

sagði Nicholas í alveg sérdeilis góðu skapi.  Þó hann dundaði sér við athuganir og væri lengi 

við verkið át hann hraðast allra hinna og skóflaði upp í sig matnum á mettíma og var svo 

horfinna upp á dekk fyrstur manna.  Þó sagði engin við borðið:  “Sá var ekki lengi!“- Þeir 

þekktu kauða.  Við að matarborðið gilti ekkert fokk heldur var hraðinn á.  Hinir komu í 

kjölfarið og handfæraveiðar hófust.  Fljótlega á eftir lá spriklandi blóðgaður fiskur á þilfari 

sem smásaman allt líf fjaraði úr.  Hans beið að verða flattur og saltaður með hraði.  Einn, tveir 

og þrír!  -  Horfinn, var málið.   

Staðreyndin með framlag Nikka hugumprúða er að verk hans styrkti niðurstöðu Glóbjarts um 

hegðun fiska í sjónum, aldur og annað gagnlegt.  Má segja að verkið sé sameiginlegt framtak 

beggja þó Glóbjartur eigi stærri part.  Út kom viðurkennd fræðibók sem hjálpaði mörgum að 

skilja haf og fiska hafs betur.  Draupnisvík var því á sinn hátt merkt þessari vinnu gegnum 

frönsku kútteranna og einkum kúttersins Saint Jean og skipstjórans Nicolas Hugos. 

Glóbjartur fræðimaður átti til að skreppa út með togara og gera um borð allskonar athuganir á 

þorskinum sem kom upp með vörpunni og skrá veiðisvæðin sem aflinn fékkst á og færa inn 

staðsetningu sem skipstjóri gaf upp.  Og hann kvarnaði bæði þorsk og ýsu fyrir augum 

dekkmanna til að þekkja betur vaxtahraða, aldur og viðgang þessara fiska.  Oft talaði 

Glóbjartur um við aðra í léttum dúr að eflaust hafi togaramennirnir fundist verk sín vera 

óttalegt fokk með helling af tilgangsleysi í för með sér.  Hugsun kallanna var fráleitt 

vísindalegur þanki.  Þeir sögðu: 

„Maður skoðar ekki inn í hausinn á hvorki þorski né ýsu heldur gerir að fiskunum, afhausar 

með hraði og fletur í fljótheitum og á eftir kafsaltar niður í lest.  Og punktur á eftir.  Með þeim 

hætti gerir maður“- sögðu þeir og klæddu sig úr sjógallanum í stakkageymslunni og hengdu á 

snaga og komu sér í mat.  Eftir varð Glóbjartur fyrir framan togspilið við borð sem komið 

hafði verið upp fyrir hann til fá að dútla við verkefni sitt.  Nokkrum mínútum síðar tók hann 

sjóslönguna upp af dekkinu, skolaði af sér slorið og gekk aftur ganginn og inn í borðsal án 

þess að vita að kokkurinn hafi spurt hina:  „Hvar er fræðingurinn?“-  

Aftur á bryggjunni.  Póstmeistarinn.   

Skipin útá minntu um sumt á lítinn fjárhóp sem beið þess að einhver lyki hliðinu upp fyrir sér 

og hópurinn gæti tekið á sprett inn fyrir.  En slíkt mundi ekki gerast:  „Enda bara líkindamynd 

dreginn hér upp og hreint rugl.“ – hefði póstmeistarinn á staðnum Sleipnir Ákason sagt væri 

hann á staðnum.  Enda lítið fyrir rugl í mönnum og kom gegn öllu rugli, gældu menn við slíkt.  

Hvar sem rugl viðgekkst lagi hann orð í belg til hrekja drauginn burt af svæðinu.  Enda alvöru 

þenkjandi maður sem sagt var að hefði skilið við allan leikaraskap. – Og húmor - var stundum 

bætt við og gert hálfum hljóðum og hnippt í næsta mann við hliðina.  Og bældur hláturinn 

ískraði í báðum.  Sleipnir blessaður var því oft þessi bendandi og áminnandi fingur.  Hann 
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sagði mönnum víst sannleikann og til syndanna og mat sjálfur hvenær slíkt ætti við.  Sem var 

oft.   

Er Pósthúsið var stofnað var hann ráðinn æðsti yfirmaður með hlutverkið að manna stöður 

póstsins og annast daglegan rekstur stöðvarinnar.  Nokkur stöðugildi komu með stofnun 

Pósthússins.  Eins og nærri má geta var þar ekkert rugl viðhaft af neinu tagi.  Nema á 

skrifstofu hans sjálfs.  Fyrir kom að blöð og pappírar gleymdust á borðinu ófrágengnir þó 

möppur væru til undir efnið.  Samt voru stikkorðin sömu:  „Regla á og ekkert rugl.“- Orðin 

langaði hann að setja á skilti og hengja upp.  Það víst fékkst ekki samþykkt.   

Ekki var alveg rétt mat þeirra manna sem héldu fram að skipin sem lægju handan fjarðarins 

væri franski fiskskipakútteraflotinn hér við land eins og hann legði sig.  Í fjarðarmynni sáust í 

segl tveggja franskra fiskiskipa sem lögðust við hlið hinna.  Lítið far, för, sást færast milli 

kúttera og menn klifra inn fyrir lunninguna hvorir hjá öðrum.  Glöggir sáu glytta í hundshaus 

kíkja upp fyrir lunningu og vissu að væri Sámur seigi og kútterinn „Exotique.“ 

Sigurfinni sjötta fannst nú komið að sér að tala: 

„Skipin fimm komu klukkan núll fimm þrjátíu í morgunn og líka dallurinn sem lagðist upp að 

bryggjunni en er nú með hinum skipunum sem þarna liggja.“- Hann benti yfir fjörðinn: 

„Rétt er munað að kútterinn Saint Jean sé seldur því skipið var selt til Svíþjóðar á síðastliðnu 

ári og er, samkvæmt minni bestu vitund, gerður þaðan út og að skipstjóri sé gamli góði Nikki 

hugumprúði.  Báðir eru samkvæmt þessu enn í fullu fjöri“- Hafnarstjórinn stakk 

minnisbókinni aftur í vasa sinn eftir að hafa litið á armbandsúr sitt og fært komu hinna tveggja 

skipanna inn.  Vasabókin var starfi hafnarstjóra mikilvæg: 

„Ha!  Hvað segirðu?  Var kallinn virkilega seldur með dallinum er eigendur losuðu sig við 

happafleyið Sean Jean úr landi.  Detti af mér allar dauðar lýs.“-  Marri útgerðarmaður varð 

undrandi yfir fréttinni.  Hafði hvorki heyrt um söluna né vissi hvar Nikki væri niðurkominn.  

Átti allt eins von að sjá hann út á og jafnvel rakast á hann á gangi í Draupnisvík ásmat áhöfn 

sinni eins og oft hafði gerst gegnum tíðina.  En þetta var víst svona.  Hlutirnir breytast og 

sumu líkur.   

Vasabók hafnarstjóra. 

Minnisbók Sigurfinns sjötta geymdi eitt og annað sem menn, sumir menn, gátu kynnt sér að 

vild.  Sólberg eigandi „Tíðindi dagsins“ var einn mannanna sem fyrir kom að kíkti við á 

hafnarskrifstofunni þessara erinda til nota í blað sitt.  Minnisbókin var ekki einvörðungu með 

upplýsingar um komu og brottfarir skipa heldur geymdi margt fleira sem gagnlegt má teljast.  

Höfn er meira en bara að taka við skipum og afgreiða skip með vatn og vistir heldur er hún 

einnig ákveðin vettvangur fólks.  Hefð hafði skapast hjá hafnarvörðum Draupnisvíkur um 

minnisbókina að gera ráð fyrir í henni allskonar öðrum upplýsingum en beint af verkum 

kringum bát og skip.  Bara til gamans gert.  Er menn fletta í minnisbókunum kom og mörg 

heimildin fram tengt höfninni en samt ekki í öllum tilvikum.  Og hvað kom það í sjálfu sér 

starfi hafnar við þegar þrír guttar komu þangað til að veiða á bryggjunni og notast við 

handgerð veiðarfæri og fyllt strigasekk af bryggjuufsa sem þeir dröttuðust með í bræðsluna og 

seldu og fengu fyrir nægan aur til að kaupa sér þrjár flöskur af gosi?  Og vá hvað þeir voru 

glaðir og stoltir af sjálfum sér að geta gert það sem þeir gerðu og unnið fyrir með streði sínu.  

Allt skráð í bókina sem að endingu færi á safn:   
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„Ég fer á safn.  Ég fer á safn“- sagði einn þeirra er í ljós kom hvernig landið lá og tók af þessu 

tilefni klaufalegt dansspor. 

Kútter Konnsi SV 2. 

Önnur föst mynd var á firðinum sem Draupnisvík stendur við:  „Kútter Konnsi SV 2.“-  Hann 

lá innar en frönsku fiskiskúturnar og nær botninum.  Skútan er fimmtíu tonn að stærð og hafði 

eins og eðlilegt má telja stefnisspjót og bugspjót sem tengdust seglabúnaðinum sem skipið var 

með nýtt og notaði í mörg ár.  Eftir að vél var sett niður var seglabúnaðurinn settur í land en 

spjótin tvö skilin eftir.  Skipið er nú tengt dánarbúi sem engin eftirlifandi ættingi virðist neitt 

ætla sér með og skírir hví „Kútter Konnsi“- liggi þar eftir öll þessi ár og verða 

eyðileggingunni að bráð:  „Eru þau ekki orðin sjö árin sem skipið hefur legið þarna?“-var 

stundum spurt.  Sumir telja svo vera.  Minnisbók hafnarstjóra staðfesti tilgátuna.   

Merkileg saga er til kringum kútterinn og er kannski sú áhugaverðasta hún að hvernig sem 

veðrin léku fjörðinn lá Kútter Konnsi enn á sama stað er þau voru gengin yfir.  Í einstaka 

svona verðum kom fyrir að frönsk skúta slitnað upp á legufæri sínu og ræki á land.  En ekki 

Kútter Konnsi SV 2.  Samkvæmt bókunum hafnarstjórans, sem núverandi hafnarstjóri gróf 

upp í hillum hafnarstjóraskrifstofunnar eftir að veratekinn við stöðunni, kom í ljós að 

kútternum hafði verið lagt í marsmánuði sjö árum fyrr.  Allir menn sem sáu voru sammála um 

að engin fegurð stafaði af þessu fiskiskipi.  Það sem blasti við var bátskrokkur sem mest öll 

málning var flögnuð af.  Eftir lá grátt og guggið far og með öllu lífvana?  Og hvað deyr ekki 

sem engin hirðir um?  Engin leki hafði enn komið að honum.  Af og til réri Sigurfinnur sjötti 

út í hann á bát hafnarstjóra og fór um borð til að kann ástand hans og notaði um leið tækifærið 

til að lensa úr honum með handvirku lensidælunni á dekkinu.  Stundum kom sjór upp um 

stútinn og stundum ekki.  Oftast fór hann um borð áður en vetur rekk í garð.  Væru ferðirnar 

fleiri var af mati hans að rétt væri að skreppa um borð.  En mikið var Kútter Konnsi SV 2 

eitthvað einmannalegur þar sem hann lá og blasti við augum ræðara aftur undan árabátnum og 

smá fjarlægðist.  Ekkert líf.  Ekkert um að vera en þó viss og kyrrlát tign sem flaut þarna á 

sjónum.  Eina manneskjan sem gekk um þilfar Kútter Konnsa VS var Sigurfinnur sjötti.   

Líkt og áður segir geymir vasabók hafnarstjóra miklar heimildir um höfnina og starfsemina.  

Með því að fletta upp í henni mátti rekja sig dag fyrir dag langt aftur í tímann.  Að kveldi 

hvers vinnudags var efni litlu vasabókarinnar fært yfir í stóru bókina sem geymd var í 

hillurekka hafnarstjóraaðstöðunnar og náði frá gólfi til lofts.  Blaðsíðurnar voru dags- og 

ársettar.  Við suma daga var ekkert merkt og ekkert skrifað og útskírði línuna á auðri 

blaðsíðunni horna á milli.  Aðra daga var meira líf á blöðunum.  Þar mátti til að mynda lesa 

nokkuð ítarleg skrif um slysið sem varð í lok síðasta árs er bómuvír slitnaði er verið var að 

hífa upp úr lest flutningaskipsins þunga vöru og færa um borð í vélbát sem mundi flytja hana í 

land en varan lendi á milli skipanna er vírinn slitnaði.  Endi vírsins slóst í öxl manns sem stóð 

á dekki bátsins og olli nokkrum meiðslum í öxl hans en voru sem betur fer ekki alvarlegs 

eðlis.  Allt þetta geymdi stóra bókin í hillunni og eftir skjalasafnið til endanlegrar varðveislu.  

Viss regla var á afhendingu slíkra gagna sem geyma átti til framtíðar.   

Á bryggjunni. 

Hafnarstjóri var að venju mættur vegna farar mannanna út í skip sitt.  Hafnarstjórabáturinn lá 

við bryggjuna fyrir aftan árabát mannskapsins.  Knörrinn var um eins og hálfs tonna far og 

handróið en beið vélar í sig sem búið var að panta frá útlöndum og bærist til landsins á allra 

næstu vikum.  Síðustu fregnir voru að vélin væri tilbúinn til flutning og færi í næsta skip til 
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Íslands.  Ljóst var að árar hafnarstjórabátsins yrðu settar til hliðar og skrúfa undir kili aflið 

sem eftirleiðis drifi bátinn.   

Háværir skellir bárust út til kallanna á bryggjunni er járn skall í steinsteypt gólf 

fiskvinnslunnar og framkallaði hávaða á við hæsta sprengjugný.  Frakkarnir voru flottir á því 

og lögðu nokkuð í bygginguna sem þeir byggðu þarna æi Draupnisvík og lögðu gólf öll 

steinsteypu sem alla jafna var ekki hefð fyrir en færðist í vöxt í landinu.  Að sjá töldu þeir sig 

ekki tjalda til einnar nætur með byggingu hússins og sjálfir með starfsemi í húsinu í um tvo 

áratugi.   

Fabrisíus Geraldsson skipstjóri. 

Nýráðinn skipstjóri Grástakks SV Fabrisíus Geraldsson stóð við hlið Marra.  Sjópoki 

mannsins troðin fatnaði stóð við hliða hans.  Með honum var maður úr sama þorpi og sá eini 

um borð sem hann réði sjálfur.  Ástæða ráðningarinnar var að einn skipverji Grástakks óvænt 

heltist úr lestinni eftir að hafa fengið freistandi tilboð um áhugavert starf í verslun í 

höfuðborginni.  Þó ekki væri hann gamall voru árin að baki í sjómennskunni samt orðin 

fimmtán hjá rúmlega þrítugum manninum.  Samt voru þeir til í plássinu sem hófu sjómennsku 

yngri og voru ennþá við þetta og ekkert að fara.   

Fabrisíus er reyndur sjómaður sem nýverið hafði fengið skipstjórnarréttindi og Grástakkur 

fyrsta skipið sem hann réð sig á sem skipstjóri með vald til að hafa hvaða mannskap hjá sér 

sem hann sjálfur vildi starfa með.  Engin um borð sagði starfi sínu lausu er gamli skipstjórinn 

steig í land, nema þessi eini sem hugðist flytjast suður.  Gamli skipstjórinn, ekki svo ýkja 

gamall, hugðist hætta til sjós.  Hann hafði lært rafvirkjun og gert á undan skipstjórnarnáminu 

og fannst vera rétti tíminn að söðla nú um og sinna hinu sem hann lærði til. 

Á bryggjunni var og maðurinn sem ekki færi með.  Vera hans skírðist er í ljós kom að alla 

hans pjönkur voru í bátnum.  Hann hafði komið með þær daginn áður og gengið frá í hirslum 

þeim sem fatnaðinum vær ætlaður staður fram í lúkar bátsins og var smá óheppin þar.  Daginn 

áður fór hann nefnilega með allt sitt um borð en stóð nú andspænis því að troða öllu aftur í 

pokann og bera í land.  Sannaðist hér máltækið:  „Skjótt skipast veður í lofti.“-  Marri gekk til 

þessa fyrrum stafsmanns síns: 

„Svo þú ert bara yfirgefa æskustað þinn og okkur gömlu vinnufélaganna til að hverfa til 

annarra verka í höfuðborginni.“-  Hinn kvað það rétt vera og sagðist hefja störf á nýjum stað 

eftir þrjá daga og að þetta litla sem hann ætti til af húsgögnum og dóti færi um borð í 

strandferðaskipið sem kæmi í kvöld og hann færi með suður fyrir:  

„Hverslags verslunarrekstur er þetta sem þú ætlar að starfa við?  Sápugerð kannski?“-  

„Ekki alveg“- svaraði hinn: 

„Þetta er matvöruverslun sem einnig selur allskonar vöru til heimilisins, diska og pota og 

annað álíka drasl og dót.“- Maðurinn og renndi fingrunum gegnum hár sitt: 

„Drasl?  Ekki veit ég hvort pottar og pönnur séu nú mikið drasl.  En ætli þér líki vel verkið að 

selja pulsur og bjúgur og kartöflur og rétta fram með þessu brauð og bakkelsi yfir 

afgreiðsluborðið í stað ærlegrar aðgerðar af góðfiski um borð í góðum bátum og gæða 

köllum?“-  
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„Ekki gott að segja-“ svaraði þá hinn: 

„Það kemur í ljós og svo gæti líka vel skeð að ég verði í búsaáhaldadeildinni en ekki í 

matvöruna:“-  

„Kannski væri það líka betra.  En vertu í sambandi ef þú gefst upp á þeim þarna fyrir sunnan 

og mun finna stað fyrir þig hjá mér.  Kveð þig er við komum á bátnum hans Sigurfinns til 

baka“- sagði Marri og gekk til Fabrisíusar skipstjóra og átti við hann orð.   

Trollið var uppsett og tilbúið á sínum stað um borð í Grástakki.  Í verkið var farið undireins 

og netavertíð lauk og öll þrif og frágangur.  Fækkað var í áhöfninni niður í sjö kalla úr tólf.  

Ekki var fyrirfram víst að einhverjum þyrfti að segja upp því sumir um borð komu 

einvörðungu á vetrarvertíð og fóru frá borði að henni lokinni.  Sumir komu úr sveitinni og 

hurfu þangað aftur yfir sumarið.   

Anna Guðjóns. 

Anna Guðjóns, kona Sigurður Alfonssonar skipverja á „Blápensli SV 90“ (Maður þessi er líka 

kallaður Jói foss) kom við á skrifstofu útgerðarinnar og tók þar út smávegis af aurum til 

heimilisnota.  Áður en hún hvarf heim á leið labbaði hún niður á bryggju og til hópsins sem 

þar var staddur og menn að byrja að færa sig niður bryggjustigann og koma sér fyrir bátnum 

sem þar lá bundin og flytti yfir í fiskibátinn.  Á skrifstofunni hafi hún fengið fregnir af báti 

manns síns og henni sagt að yrði í höfn að tveim dögum liðnum og færi þá í smávegis klössun 

og málningu og botnhreinsun á staðnum þar sem bátar gerðir út frá Draupnisvík vanalega 

voru botnhreinsaðir í á fjörunni.  Talið var að verkið í heild tæki um eina viku.  Hún heilsaði 

liðinu og spjallaði við það.  Flestir voru henni kunnugleg andlit.  Enda heimamenn.  Verk 

Marra var að láta fatasekki mannskapsins síga niður til þeirra eftir að allir voru komnir í 

bátinn og notaðist við bandspotta sem hnýtt var utan um hvern poka og hann látinn síga niður 

til mannanna einn og einn í einu.  Þar var hverjum afhentur sinn poki og sitt dót til að engin 

ruglingur yrði.  Restin af kostinum stóð á bryggjunni.  Báturinn ruggaði af bröltinu með 

pokanna fram eftir bátnum eða aftur eftir honum.  Með hafnarstjórabátnum færi Marri og 

pilturinn sem ætlaði sér verslunarstarf suður í Reykjavík.  Ákveðið var að ferja kostinn í 

bátnum hans.  Þeir fóru stigann og komu sér fyrir í knerrinum.  Endar voru leystir og sest 

undir árar.  Bátarnir fjarlægðust bryggjuna og nálguðust bátinn útá.   

Frú Anna Guðjóns varð ein eftir og horfði á er knerrirnir fjarlægðust.  Alvanaleg sjón.  Hún 

varð vör einhverrar hreyfingar handan fjarðarins hjá frönsku kútterunum.  Og mikið rétt.  Segl 

voru hífð upp, ankeri losuð frá botni og skipunum eitt af öðru stefnt út fjörðinn undir fullum 

seglum.  Hvíldin var að baki og alvaran að taka við rétt eins og áhöfn bátsins frá Draupnisvík.  

Fremsti kútterinn þeytti þokulúður svo glumdi í fjöllunum. 

Hún fylgdist með uns allir höfðu komið sér um borð og báti hafnarstjóra róið til lands með 

sína þrjá menn og poka áhafnarmeðlims sem um það bil var að yfirgefa Draupnisvík hvort 

sem var til langframa eða til styttri tíma.  Tíminn svarar því og ungir menn óútreiknanlegir er 

kemur að svona málum.   


