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Allskonar að gerast við bryggju og skip. 

3 kafli. 

Nokkur andapör sátu á sjónum er aflvél Grástakks SV var gangsett.  Sótsvartan reyk lagði upp 

um skorstein stýrihússins.  Við skyndilega hljóðbreytinguna komst styggð á andahópinn sem 

allur stefndi með miklum bægslagangi frá skipinu og fór mikinn.  En ekki langt.  Skömmu 

eftir uppnámið komst aftur á kyrrð og stilling.  Endurnar héldu hópinn í sínu „ekkert um að 

vera“- ástandi.  Kolsvartur og þykkur reykjarmökkurinn fékk fljótt gráleitan blæ sem vart sást 

í umhverfinu.  Svarti mökkurinn hékk í smá stund yfir bátnum og hvarf þangað sem ríkjandi 

vindátt beindi honum út fjörðinn.  Aðalvélin gekk hægagang.   

Stýrimaðurinn klifraði yfir lunninguna og var réttur sjópokinn sinn í bátnum sem flutti 

mannskapinn yfir.  Hann var síðasti maður um borð.  Maðurinn gekk frameftir skipinu með 

pokann úr bátnum og lagði frá sér upp við lúkarskappann og tók stöðu við spilið fyrir framan 

frammastrið og beið skipanna úr brú.  Hinn sem með honum var beið einnig.   

Biðin varð ekki löng.  Örskömmu síðar kom hún og gaf stýrimanni heimild til að draga að sér 

spilstöngina sem öndvert hleypti orku inn á spilkerfi spilsins.  Sérlagað hjólið bakborðsmegin 

á vindunni greip í keðjuhlekki og færði niður í Keðjukjallarann gegnum rör á dekkinu.  Hlekk 

fyrir hlekk dróst keðjan úr sjó og hrúgaðist upp í hólfinu undir.  Hann sem með stýrimanni 

beið færi upp á bakkann um það bil sem ankerið kæmi í ljós í sjónum.  Við sjólínu var gert hlé 

á hífingunni og maðurinn á bakkanum kíkti yfir handriðið fremst á stefninu og kannaði hvort 

drasl hengi á flaugunum.  Sem ekki var.  Og hífingin hélt áfram uns ankerið skall upp í sæti 

sitt fremst á stefninu.  Gat þá frámámaður stokkið að sveifinni og snúið og horft á klemmuna 

lyftast og færast yfir á keðjuhlekk í falsi og festa með tryggum hætti.  Vélstjóri kom upp á 

bakkann með þrýstisprautu og stakk enda hennar upp á ventill sem var á græjunni sem 

maðurinn stóð við og þrýsti koppafeiti gegnum ventilinn.  Þrjú slög töldust nægja.  Tók ekki 

langa stund en samt mikilvægt verk unnið.  Eins og sá fann sem stóð við snerillinn og snéri:  

„Hjól liðugt,“- sagði hann við vélstjórann sem gerði sitt þarna fram á bakka: 

„Til þess er ég hér að halda öllu liðugu,“- svaraði vélstjórinn og tók fram tvist úr vasa sínum 

og þurrkaði sér um hendurnar: 

„Veit“- svaraði hinn og tók síðasta hringinn með sveifinni og kom sér niður af bakkanum.  

Hin kom örskömmu síðar.  Þurfti fyrst að þrýsta koppafeiti í þrjá aðra ventla þarna uppi.  

Endurnar voru komnar upp að stefni bátsins og svömluðu þar hvergi bangnar og hörfuðu bara 

smávegis er ankerið kíkti upp úr sjónum.  Ekkert óðagot.  Frú Anna Guðjóns gekk rólegum 

skrefum upp bryggjuna og sást frá bátnum á tali við starfskonu verkunarinnar sem stóð í gætt 

risastóru galopnu dyranna á austurenda hússins.  Konan sem spjallaði hvarf inn fyrir og sást 

verkstjórinn koma út og ganga niður bryggjuna og þar að ákveðnum hlut og ganga með til 

baka. 

Hvað í gangi væri á meðan ankerið enn var í hífingu fór ekki framhjá neinum en varði aðeins 

fáeinar mínútur.  Þögnin eftir það réð ríkjum.  Eða svo gott sem.  Væri engin vélarniðurinn 

hefði í eitt augnablik mátt heyra saumnál detta.   
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Skipstjórinn renndi öðrum glugga stýrishússins niður og stakk höfði sínu út.  Engin orð komu 

af vörum hans né skipanir.  Aðeins höfuð sem hreyfðist fyrst til vinstri og svo hægri og hvarf 

aftur inn fyrir og brúarglugganum aftur rennt upp.   

Að beiðni Marra og með fullu samþiggi kokksins urðu þeir sammála um að taka vel á móti 

nýráðnum skipstjóra skipsins með góðum mat á borði í fyrstu máltíð túrsins.  Tók brytinn 

fram vel valda bita af kjöti til að vinna með.  Allt miðaðist við að fæðan væri klár og fullelduð 

klukkan átján.  Nógur tími var til stefnu og ekki verra að hafa hráefnið tilbúið, kryddað og 

klárt í tæka tíð og bara eftir að stinga því inn í ofninn sem áður hafði verið hitaður upp.  

Sannkallaður veislumatur í byrjun túrs mundi lyfta brúnum áhafnar sem eins og fyrri daginn 

mundu ekki fúlsa við góðum mat og var atriði sem kokkurinn vissi manna best.  Enda 

kokkurinn um borð: 

„Kallarnir á þessu skipi elska fátt meira enn að éta.“  Velti hann vöngum yfir á meðan hann 

tíndi fram eitt og annað og setti á borðið.  Hve oft hafði hann ekki heyrt orð við matarborðið í 

líkingu við þessi: 

„Áttu ekki eitthvað gott að leggja á borðið fyrir okkur?“ - sögðu þeir er þeir komu niður og 

röðuðu sér á bekkinn sitt hvoru megin við borðið í þröngum lúkarnum, hvort sem var í lok 

aðgerðar eða í henni miðri er menn gerðust kaffiþyrstir og vildu taka stutta pásu eftir langa 

stöðu í mokveiði, eins og fyrir kom.  Og matsveinninn fann eitthvað til að éta en sagði 

stundum:   

„Það er ekki enn kominn kaffitími piltar, svo slakið á.“- Þessu var oftast vel tekið.  Þó kom 

fyrir að einstaka maldaði í móinn.  Honum langaði í eitthvað sem hægt væri að stinga í munn 

og japla á.  Brjóstsykurmoli varð stundum lendingin.   

Kokkurinn teygði sig upp í einn skáp á vegnum og tók fram poka með sykri í og fyllti á 

sykurkarið sem vanalega stóð á miðju matarborði og skálkað þar ásamt ýmsu öðru smádóti 

sem ekki þurfti kælingar við og menn gengu að vísu.  Þar leyndist saltstaukurinn og 

piparstaukurinn fyrir þá sem vildu bragðbætta mat sinn betur.  Á sama stað var einnig flaska 

með tómatssósu og önnur sem innihélt sinnep og ýmsu öðru.  Til að mynda brjóstsykurpoki 

fyrir brjóstsykurkallinn sem bað kokkinn um að panta brjóstsykur: 

„Ágætt að maula á honum annað veifið.  Hann bæði styrkir hjartað og vekur vellíðan“- sagði 

hann er hann bar erindi sitt upp við brytann sem samþykkti tillöguna.  Þetta með hjartað og 

gagnsemi brjóstsykurs fyrir það mátti efast um.  En hvaða kokkur með hæfilega þjónustulund 

kann því ekki vel að hafa hjá sér mikla matmenn sem fá sér aftur á diskinn og hafa hugmyndir 

um hvað skuli fram borið og til vera í eldhúsi?  Maðurinn stangaði úr þessum sex tönnum sem 

eftir voru í efri og neðri góm sínum með tannstöngli og teygði sig í brjóstsykurskarið með 

lokinu á og stakk upp í sig brjóstsykurmola og hvarf upp á dekk.  Hver maður gat séð að allt 

var til alls í lúkar Grástakks SV 131.   

„Gums og grams“- sögðu þeir er þeir litu yfir borðið hvort sem var rjúkandi hádegismatur eða 

kvöldmatur eða þeir komu þangað í lok aðgerðar eða annarri vinnu á dekkinu.  Endalaust át.  

Alltaf verið að éta.   

Skipið var laust á legunni og skrúfan farin að róta upp sjónum.  Stefnan var rétt af er stefnið 

beindist í átt til fjarðarmynnisins sem frönsku kútterarnir voru um það bil að komast til.  

Grástakkur SV dólaði áleiðis.  Vélinni var gefið meira afl og keyrð hálfa ferð á meðan 
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mannskapurinn vann á dekkinu og lauk við fráganginn.  Báturinn fjarlægðist legustæði sitt og 

bryggjuna.  Mikil fjallshlíðin blasti við á bæði borð.   

Hvort franski skútuflotinn tæki stefnu beint í austur eða sveigði eilítið til suðurs, eins og 

stundum gerðist er fjarðarminninu sleppti, var erfitt að ráða í.  Enda alfarið mat frönsku 

skipstjóranna hvert ferð væri heitið.  Sjaldgæft var að stefna væri tekin norður eftir.  Stundum 

sáust þessi erlendu fiskiskip djúpt út af Látrabjargi fiska á handfæri sín:   

„Meira þó hér áður fyrr,“- sögðu menn.   

Í árabátnum.  

Á meðan allt þetta fór fram á Grástakki lagði bátur hafnsögumanns af stað til lands með sinn 

mannskap og poka fyrrum áhafnarmeðlims sem hugðist freista gæfunnar í borginni við 

verslunarstörf.  Hve langur tími hans yrði þar var framtíðarinnar einnar að skera úr um.   

Hafnarstjórinn tók á öllu sem hann átti til og jókst hraði bátsins jafnt og þétt og komst 

báturinn á allgott skrið.  Fjarlægð milli bátanna jókst er bátarnir hertu skrið hvor í sína átt.  

Markmið mannsins var að sjá hversu hratt mætti róa bát á handkrafti manns einum saman.  

Hví hann vildi kappróður við sig sjálfan var ekki vitað.  En kannski lá honum ósköpin öll á?  

Kannski beið hans krefjandi verkefni í landi sem æpti á úrlausn?  Ástæða kappsins lá alltént 

ekki í minnisbókinni sem færa þurfti í atburði dagsins og bókin góða ekki tiltæk í vasa þeim 

sem hún vanalega var höfð í.  Endi minnisbókarinnar stóð upp úr sama vasa og venjulega.  

Bókin var með og hægt að færa í hana hvenær sem var og allt sem þurfti að segja.  Að drífa 

sig í land eftir henni var alltént ekki svarið inn í flýtir mannsins.  Mennirnir sem með 

Sigurfinni sjötta voru skildu ekki þessi læti í kallgarminum:   

„Sá flýtir sér.  Er karlkvölin orðin vitlaus eða kannski kominn með kellingu?  Nema 

hvortveggja  sé.  Miðað við átökin er eitthvað mikið að ske.  Tekur svoleiðis á árunum að 

svitinn perlar á enninu.“- velti Rökkvi Siguroddsson fyrir sér.  Rökkvi er maðurinn á leið 

suður með búslóðina.  Kannski var Sigurfinnur bara að styrkja handleggsvöðva sína og valdi 

að gera með þessum hætti.  Hvað sem öllu þessu leið var góður skriður á hafnarstjórabátnum.  

En svo hættu róðraátökin: 

„Jæja strákar!  Hvað ætli hraðinn hjá mér hafi verið mikill?- spurði Sigurfinnur félaga sína um 

borð, orðin svolítið móður af átökunum í sér.  Báturinn var að renna upp að bryggju:-  

„Ekki hugmynd.  Giska á þrjár sjómílur.“- sagði Marri: 

„Þrjár sjómílur!“- Hneykslunar gætti í röddinni: 

„Miklu meira en það og að minnsta kosti fimm sjómílna ferð.“-  

„Höfum þær bara sex“- sagði væntanlegur suðurfari og greip spottann sem lafði niður 

bryggjuþilið og batt bátinn: 

„Þetta lýst mér betur á, ungi maður“- sagði ræðari og kom árunum fyrir í bátnum:  

„Sjórinn eins og þaut meðfram síðunum sitt hvoru megin af áralagi þínu hvort sem hraðinn 

var þrjár, fimm eða sex sjómílur að endurnar á sjónum göptu, sá ég“- Marri gat ekki orða 
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bundist og viðurkenndi með sér sjálfum að góður skriður hafi verið á knerrinum.  Sigurfinnur 

horfði út á sjóinn á sá endurnar sem Marri vitnaði í svamla um og að sjá í ósköp venjulegu 

ásigkomulagi.  Ein öndin meira að segja kafaði á meðan hann enn horfði á hópinn og næst 

allar hinar á eftir henni.  Allt eins og vera ber.   

Vitað var að vél væri á leiðinni til landsins fyrir bát hafnarstjóraembættisins í Draupnisvík og 

að styttist í að áranna væri ekki lengur þörf, gengi allt upp um niðursetningu vélarinnar.  Þar 

sem bátur hafnarstjóra var gamall árabátur, mjög gamall, um aldargamall, efuðust sumir í 

bænum um að vél væri heppileg í hann.  Sumir íslenskir árabátar sem fengu vél virtust ekki 

valda þeim sérlega vel og fóru sumir útí að láta smíða fyrir sig nýjan bát sem gerði ráð fyrir 

vél- og skrúfbúnaði.  Um slíka báta gegndi öðru máli.  Engin spurning var um að 

Bátsmíðastöðin í bænum myndi taka að sér verkefnið og smíða nýjan hafnsögubát með mestu 

gleði, færu hafnaryfirvöld þess á leit við skipasmíðastöðina.  Hafnarstjóranum var ekki 

kunnugt um neinar slíkar þreifingar.  Kannski var bátsskelin ein og sér bara næg.  Kæmi í ljós.   

Kútter Konnsi SV 2 lá eftir og aftur orðin aleinn handan fjarðarins eins og í öll hin árin.  Inn á 

milli hafði hann félagskap af öðrum bátum en mislangan félagsskap í hvert sinn.   

Margt var furðulegt kringum Kútter Konnsa SV.  Mörgum þótti mestri furðu sæta að hvergi á 

honum væri neinn fuglaskít að finna hvorki á lunningu, brú eða siglu.  Þó var um fugla þá sagt 

sem á firðinum voru og þeir settust á allt sem tylla mætti löpp á en augljóslega gilti ekki um 

Kútter Konnsa SV sem hafði frið fyrir öllu slíku áreiti.  Nema veðrum sem kom og velti 

koppnum fram og til baka án þess að skaða hið minnsta.  Allt í kringum Kútter Konnsa var á 

sinn hátt svolítið furðulegt: 

„Ætli væri reynandi að fá hingað sjáanda sem sæi hvaða sé í gangi kringum kútterinn“- var 

eitt sinn bent á en ekki orðið við.  Og hví?  Var ekki bara ágætt að engin  fugl var þar á ferð 

og ekkert drit nein staðar á honum?  Undir það tóku ýmsir í Draupnisvík. 

„Leyfum því bara að vera þar sem það er.  Það er að segja.  Sé þar eitthvað.“- Söguðu menn 

og klerkur staðarins tók heilshugar undir:-  

„Sérstök vernd er greinilega yfir Konnsaranum þarna út á firðinum“- sagði klerkur er samtalið 

barst að sjáandanum sem í ljós kom að engin áhugi var fyrir að þiggja þjónustu hjá.  Fyrir 

kom að vangaveltur væru í gangi um hvaða um Kútter Konnsa yrði.  Á meðan á því öllu gekk 

sást árabátur hafnarstjóra vera á leið úti skipið sem engin vildi sinna né heldur eiga.  Allt 

frekar dularfullt.  En akkúrat þessi saga skeði nokkrum mánuðum fyrr. 

Rósmann Róbertsson kokkur. 

Rósmann Róbertsson er kokkurinn sem heyrði allt skröltið í ankeriskeðjunni sem dróst upp og 

eftir hvalbaknum og niður í keðjukjallara.  Alvanaleg staða kokks um borð í þessu skipi eftir 

inniveru og fiskibáturinn að fara til fiskveiða á hafinu.  Rósmann er fæddur og uppalin í 

Draupnisvík og kominn með kærustu sem krækti í hann og þótti með fegurstu stúlkum 

þorpsins.  Og hvaða ungur maður tók ekki eftir Ölbu Jómarsdóttur er hún fór um bæinn með 

sitt silkimjúka síða skolleita hár sem flaksaðist til í vindi?  Allir strákar á staðnum og á 

giftingaraldri elskuðu Ölbu og voru bálskotnir í henni.  En svo kom Rósmann inn í líf hennar 

og til varð eldheitt samband.  Og draumur hinna um Ölbu dó og endalega er í ljós kom að 

þessi ægifagra kona gekk með fyrsta barn þeirra undir belti sem sumir söguðu um að skírði 

giftingu þeirra skömmu áður í kirkjunni sem séra Goðbjörn (kvekari) sá um.  Hví engin 
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giftingarveisla væri að stund í kirkjunni lokinni veltu sumir vöngum yfir.  Og það hjá sjálfum 

kokklærðum manni og konu sem orð hafði á sér fyrir frábæra eldamennsku.  Samt var engin 

veisla á eftir.  Hver skildi svona lagað né hitt að brjóta svona hefðirnar kringum fallegar 

athafnir?: 

„Merkilegt“- sögðu menn.  „Ótækt“- sögðu aðrir.  Og bættu við: 

„Þau hefðu leikið sér að einni smávegis veislu.  Jafnvel eitt hundrað manna veislu væri fyrir 

þeim jafn létt og fyrir okkur að drekka vatn.“- Rétt niðurstaða en útkoma önnur.   

Sær Símisson. 

Af þessu háttalagi, að hafa enga veislu, var Sær Símisson einsetumaður í Draupnisvík ekki par 

hrifinn þrátt fyrir að hafa haft pata af giftingu þessari í kirkjunni tiltekinn dag og reiknaði 

fastlega með veislu, sem gifting í flestum tilvikum merkir, en í ljós kom að menn ætluðu að 

skjóta sér undan slíkri „ábyrgð.“  Jaðrafarir voru auðveldari að þessu leiti en 

fermingarveislurnar honum erfiðastar.  Inn fyrir einstaka fermingarveislu dyr hafði hann samt 

sloppið og náð að fá sér í diskinn og klára skammtinn og kveðja fólkið og hypja sig svo.  

Flestir þekktu kauða og létu afskiptalausan.  Útfarirnar og erfidrykkjurnar voru Sæs ær og kýr.  

Þær voru fyrir honum ekkert mál.  Eina sem þurfti var að vera í kirkjunni á meðan á 

athöfninni stóð og á eftir mæta í erfidrykkjuna sem öllum inni var boðið til og tilkynnt um í 

lok útfarar og af vörum prests sjálfs sem í lok ræðu sinnar klykkti út með þessu boði fyrir 

hönd aðstandenda.  Að vera í kirkjugarðinum og horfa á kistuna síga niður sín sex fet vafðist 

ekki fyrir Sær og algert aukaatriði.  Málið var veislan á eftir og að éta frítt.  Að vísu ekki í 

hvert mál en í nokkur skipti á ári hverju.  Um allt svona munaði.  Vissulega bar hann kennsl á 

fólkið sem verið var að jarða sem innfæddur maður í Draupnisvík og þekkti suma betur en 

aðra og hafði starfað með í langan og eða stuttan tíma.  Heppin maður Sær að éta svona oft 

frítt.  

Aftur um borð. 

Undireins og Rósmann kokkur kom á dekkið eftir að bátur hafnsögumanns hafði lagst upp að 

síðu Grástakks SV labbaði hann rakleitt að lúkarskappanum og fleygði pokanum sem hann 

kom með heiman að frá sér niður snarbrattan stigann.  Hann hvarf inn um lúkarskappanna og 

kom sjálfum sér niður og tók upp pokann á gólfinu og lagði í kojuna ætluð kokknum.  Daginn 

áður hafði hann, að beiðni skipstjóra, verið staddur á bryggjunni og báturinn kominn upp að 

til að taka ís og kost sem pantaður var og versluninni í bænum sá um að skila á boðuðum tíma 

þangað og útskírði hví allur kostur væri kominn á sína staði í skápum og hillum er kom að 

brottfararstund.  Um þetta verk þurfti ekki að hugsa nú og strax hægt að hefja rútínuvinnuna 

sem fylgdi sjóferðinni til enda.   

Hans fyrsta verk var að fylla stóra vatnspottinn köldu vatni og kveikja undir hellunni.   

Er því lauk opnaðu hann hurð eins skápsins við hlið eldavélarinnar og tók fram hraðsuðuketill 

og fyllti vatni og stakk í samband við rafmagn.  Lúxus er þetta rafmagn.  Of langan tíma tók 

að hita upp allt þetta mikla vatnsmagn stóra vatnspottsins og hraðsuðuketillinn því nýttur til 

að brúa bil fyrir kaffiþyrsta kallanna sem kæmu niður eftir smástund og bæðu!  Já, um hvað?:   

„Á kokkurinn ekki handa okkur heitan sopa?“- sem hann vanalega hafði á reiðum höndum.   



24 

 

 

Hraðsuðuketillinn. 

Sérstök saga er til á bak við hraðsuðuketilinn sem oft var nýttur í upphafi túrs og hvenær 

raunar sem á þurfti að halda.  Sagan er á þann veg að félag eitt, starfandi stjórnmálaflokkur á 

Íslandi, efndi til Happadrættis í fjáröflunarskyni þarna í Draupnisvík fyrir stjórnmálastarfsemi 

sína og hafði í vinning ýmsar gerðir eldhústækja sem ekki voru til í hvers manns húsi en 

áreiðanlega mörgum vanhagaði um en efnahagur allur leyfði engin kaup á.  Í vinning var sem 

sagt þrír vandaðir hraðsuðukatlar.  Rósmann kokkur ásamt Ölbu mættu og keyptu sér tvo 

happadrættismiða hvort og fékk Rósmann vinning á annan miða sinn.  Ekkert kom á hina þrjá 

miðanna.  Heim komu þau með hraðsuðuketilinn.  Að samkomulagi varð að ketillinn færi um 

borð í skipið sem Rósmann kokkaði um borð í.  Sama ketill tók hann fram og fyllti vatni og 

beið eftir að flautaði á sig.  Fyrst lágt og svo hærra.  Flautið var staðfesting um að vatnið syði 

og væri klárt til uppáhellingar.   

Svo vildi til er hann kom með hraðsuðuketilinn fyrst og vildi prófa gripinn og byrjaði á að 

setja vatn á belginn að vélstjóra bar að sem í sama mund vann smávegis vinnu við ljósavél 

skipsins og sá er vinurinn teygði sig í átt að rafmagnsinnstungunni á veggnum og fraus er ljóst 

var hvað væri verið að tengja rafmangi skipsins: 

„Bíddu!  Bíddu!!“- hrópaði hann.  Rósmanni dauðbrá við hvella röddina: 

„Leyfðu mér fyrsta að kíkja á ketillinn áður en þú stingur honum í samband:“  

„Kíkja á?  Er eitthvað til að kíkja á?  Hér er endi á rafmangsnúru með kló á og hér á veggnum 

stykki sem klóin gengur í.  Hvar liggur vandinn?“- Rósmann var ekki alveg að skilja inngrip 

vélstjórans né heldur hækkaðan róm hans.  Upp í hugann komu hugsanir á borð við þessar:   

„Far þú bara niður í vélarúm til að klappa vélinni þinni sem þar er og leyfðu mér að fást við 

hraðsuðuketilinn og alla eldamennsku:“-   

„Sjáðu til.“- Véstjórinn nuddaði á sér hökuna til að fá smá ráðrúm fyrir réttu orðin og speglaði 

andlit sitt augnablik í spegli á vegg og náði að kippa út hári á kinn sinni sem óx þar og renndi 

á eftir fingrum gegnum hár sitt.  Hann hélt áfram: 

„Í gildi eru annarsvegar riðstraumur og hins vegar jafnstraumur.  Í landi er notast við 

riðstraum en til sjós jafnstraum.  Tæki ætluð riðstraumi þurfa riðstraum.  Sé tækið ætlað hinu 

kerfinu og er sett í samband við rafmagnið um borð... Jah!  Þá bíð ég að minnsta kosti ekki í 

tækið eftir alla þá útreið.  Svo mikið er víst.“-  

„Ha!  Maður bara fellur fram fyrir slíkri speki.  Allt dótið ónýtt?  Þú segir nokkuð!  Um þetta 

vissi ég ekki.“-  

„Grunaði það og skil vel.  Ólíklegt er að kokkaskólinn kenni mikið af rafmagnsfræði í tímum 

hjá sér og meira um hvernig kjöt skuli handfjatlað, fiskur soðinn og kartöflur og súpa elduð og 

egg spæld.“- Rósmann leit til hans einkennilegu augnaráði og fékk honum græjuna til 

skoðunar: 



25 

 

„Þar vorum við heppnir“- sagði vélstjórinn brosandi eftir að hafa skrúfað af hlífina og séð 

hverskyns var á bak við hana.  Í ljós kom valmöguleiki um tegund straums.  Vélstjórinn færði 

rafmagnsþræðina yfir á pólanna sem á stóð „Jafnstraumur“- og skrúfaði fasta þar og festi 

hlífina aftur á og afhenti matsveininum: 

„Nú geturðu notað ketilinn að vild“- Rósmann tók við hraðsuðukatlinum, fyllti hann vatni og 

stakk í samband og ekki laust við að hiks gætti er tengillinn stakkst í innstunguna.  Hverju 

hann átti von á var ekki gott að segja og kannski að öryggið gæfi sig og allt í lúkarnum 

myrkvaðist.  Ekkert slíkt skeði.  Frá þeim tíma hefur happadrættisvinningur Rósmanns nýst 

bátsverjum og mundi einnig gera í upphafi þessarar ferðar.  Er stóri potturinn væri tilbúinn 

minnkaði þörfin fyrir hraðsuðuketilinnsem þá hyrfi aftur inn í sama skáp.   

Rósmann kokkur er einn fárra manna sem numið hafa fræði matreiðslunnar í Kokkaskólanum 

og útskrifast með þokkalega einkunn tveimur árum fyrr.  Í stað þess að gerast eldameistari á 

fínu hóteli hvort sem var innanlands eða á erlendu hóteli í Danmörku eða Svíþjóð, réttindin 

buðu uppá þetta, ákvað hann að höggva ekki í það knérunn heldur hitt knérunnið sem fyrir 

honum var þekktara og betur tengt þorpinu og nýta starfskrafta sína og kokkamenntun um 

borð í heimabáti sem veiddi fisk og færði heim björg í bú.   

Grástakkur SV 131 var komin langleiðina að fjarðarminninu og myndi senn hverfa suður fyrir 

og sigla vestur eftir til trollmiðanna út af Hrognkelsavík.  Frönsku kútterarnir voru horfnir úr 

firðinum og komnir úr augnsýn og sigldir sinn sjóveg og áleiðis til miða sem fyrir vali urðu.   

Við bryggju. 

Rökkvi Siguroddsson gekk fyrstur upp stigann og kom sér upp á bryggjugólfið og fleygði 

niður bandspottanum til að hnýta utan um dót sitt og hífa upp.  Á háflóði var hægt að rétta 

varning beint upp úr bát en gilti ekki nú því enn var ekki komið háflóð en samt farið að falla 

að: 

„Á ég að kasta til ykkar spottanum og hífa ykkur upp á bryggju“- kallaði Rökkvi niður til 

þeirra er dót hans var allt komið upp.  Hann uppskar engan hlátur né nein frekari viðbrögð 

mannanna í bátnum.  Spurningin var víst ekkert fyndin:   

„Eins gott að póstmeistarinn heyrir ekki í mér,“- hugsaði Rökkvi og leit til öryggis í kringum 

sig.  Og mikið rétt.  Þarna stóð hann við stóru hurðina á austurenda hússins í samræðum við 

starfsmann stöðvarinnar.  Mennirnir við hurðina litu báðir niður eftir bryggjunni og héldu 

samtalinu áfram horfandi andartak á fólkið sem þar var.  Engin merki voru um að 

póstmeistarinn hafi greint orðaskil, sem þó voru nokkuð hávær. 

Vinnsla í verkunarhúsinu stóð yfir.  Fiskur var flattur og saltaður í stæður fyrir utan hús og lá 

þar á steinsteyptu plani.  Sumar saltfiskstæðurnar voru við að fullverkast og stutt orðið í að 

fiski úr þeim yrði pakkað.  Aðrar áttu meira eftir og biðu rétts tíma fyrir sig.   

Skreiðin hékk í hjöllunum og yrði senn farið þangað og hún sótt, pökkuð og flutt til 

sölusvæða erlendis.  Eins var ástatt um hana og saltfiskinn að nokkrir dagar skorti enn í að 

unnt væri að flytja hana í hús og pakka og á eftir fara með um borð í Odinkova sem fregnir 

voru af að væri í hringferð um landið og að skipið þræddi hafnirnar og tæki það sem tilbúið 

væri á hverjum verkunarstað fyrir sig.  Talið var líklegt að Odinkova sigldi framhjá 

Draupnisvík að þessu sinni og kæmi þar ekki við.  Eina sem gat breytt þessu var ef bátsvélin 



26 

 

fyrir hafnarstjórabátinn væri með skipinu í þessari ferð og það af þeirri ástæðu skytist þangað 

inn.  Ólíklegt en slíkur möguleiki fyrir hendi.  Í næstu ferð skipsins var víst að það kæmi við 

og lestaði og máski einnig losaði. 

Anna Guðjóns rölti sína leið og leit á einum stað yfir ytri höfninni til hliðar við sig og til 

fjallsins handan fjarðarins og á Grástakk sem sigldi til hafs og herti skriðið og árabátinn sem 

stefndi til hafnar með sínum þremur mönnum í og einn ræðari um borð og ekki annað að sjá 

en gangur vær góður.  Á móti henni kom fótgangandi maður sem í ljós kom að var 

blaðaútgefandinn Sólberg.  Hann var í fréttaleit: 

„Góðan daginn frú Anna Guðjóns.  Óvænt ánægja að rekast á þig hér.  Hvað er að frétta“- 

spurði Sólberg hress: 

„Allt gott af mér að frétta Sólberg minn.  Er hér á ferð til að sækja mér svolítinn aur á 

skrifstofunni til að bæta það upp sem skortir heima:“-  

„Gott að geta bætt á birgðir“- mælti Sólberg sem sjálfur kvaðst hafa gert slíkt hið sama fyrir 

sitt heimili fyrir skömmu. 

Anna Guðjóns og Sólberg viðhéldu almennu spjalli um bæinn sem þau bjuggu í, umhverfið 

sem þau lifðu í, garðinn sem hún ræktaði heima og hann sjálfur fékkst lítillega við hjá sér, 

ásamt gatnagerðinni sem í gangi var vestast í bænum þar sem áætlað var að nokkur 

einbýlishús risu.  Sjálfur sagði hann þá frétt að samkvæmt sínum heimildum væri gatnagerð 

og frágangur á lokastigi og að fljótlega yrði grafið fyrir að minnsta kosti tveimur húsgrunnum: 

„Er vitað hverjir hyggist reisa hús á þessu svæði?“- Spurði frú Anna Guðjóns forvitinn: 

„Ekki mér vitanlega en hef heyrt utan af mér að fólkið sé ekki héðan“-  

Á þessum nótum hélt samtalið áfram og færðist á eftir út um víðan völl og var rabbhringnum 

lokað með pælingu um hið nýstofnaða íþróttafélag þorpsverja sem nokkrar vonir voru 

bundnar við.   

Akkúrat á þessum stað kviknaði á peru blaða- og fréttamannsins Sólbergs sem fór þess á leit 

við frúnna að hún spjallaði stundarkorn við sig um líf húsmóður og sjómannskonu á stað eins 

og Draupnisvík. 

„Tala við mig og svona lagað,“- sagði hún frekar hissa á hugdettunni.  Og um hvað átti hún 

svo sem að tala og hver var munnurinn á hennar stöðu sem húsmóður og sjómannskonu í 

þorpinu og annarra giftra kvenna í bænum með sömu stöðu og hún sjálf?  Hún var ekki alveg 

að skilja en féllst á að gera heiðarlega tilraun, en bað sérstaklega um að samtalið yrði stutt.   

Sólberg tók fram vasabókina sína og blýantinn: 

„Byrjum á nafni og götuheiti, nafni maka og barna:“-  

„Þú segir nokkuð.  Ætti að ráða við það.“- Henni leist strax betur á.   
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Samtalið rakti sig mikið til sjálft og komu fram ýmsar áhugaverðar upplýsingar um verk 

húsmóður heimafyrir og kallinn alltaf út á sjó og öll verk heima meira og minna á hennar 

einna herðum.   

Samtalið endaði með smá lýsingu á garðinum heima hjá frú Önnu Guðjóns og hugmyndum 

sem hún sjálf hafði með hann. 

Meðal annarra orða sem hún viðhafði um garðinn eru:    

„Lóðin kringum húsið krefst nokkurs skipulags eigi mynd að vera á.  Hún er staðurinn sem 

hver sem er gæti gert að hreinum sælureit fyrir sig.  Samt gerist ekkert hafist menn ekki að.  

Garður sem á að vera annað en órækt krefst handa minna:“-  

Áður en Sólberg kvaddi frúna bað hann um að fá að smella af henni mynd fyrir blaðið sem 

frúin með öllu aftók með þeim orðum að vera ekki rétt klædd fyrir myndatöku.  Hún bauð 

honum að kíkja við hjá sér klukkan fjórtán næsta dag og þá fengi hann mynd sem birta mætti 

af sér spariklæddri, greiddri og varalitaðri.  Sólberg samþykkti uppástungu frú Önnu Guðjóns 

og kvaddi með þeim orðum að koma klukkan fjórtán. 

Sólberg hélt ferð sinni áfram og gekk til bryggjunnar til að afla frétta hjá Marra 

útgerðarmanni, fiskverkanda og bryggjueiganda um gang veiða skipa hans, gang 

fiskvinnslunnar og söluhorfur afurða.  Einnig var inn í myndinni að eiga orð við 

hafnarstjórann sem örrugg var að hefði eitthvað við hann að segja.   

Næsta dag fór myndatakan fram í garði frú Önnu Guðjóns og var hún þá upp á búin og 

samtalið birt í nýjasta hefti „Tíðinda dagsins.“- Blaðið var þá orðið sex blaðsíður, sem var 

meiri stækkun er gert var ráð fyrir. 


