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04 kafli 

Lífið í Draupnisvík heldur áfram. 

Grástakkur SV komast út fyrir fjarðarkjaftinn og hvarf Draupnisvíkur sjónum og mundi ekki 

birtast þar fyrr en í lok túrs: 

„Verði aflinn sem mestur“- sögðu menn og gáðu til veðurs með hendurnar á kafi í vösum 

sínum.   

Sagan af Friðriki mikla SK 17. 

Skýey er eyja fyrir sunnan land.  Þar er búið og nokkur útgerð á staðnum og er þaðan gerður 

út Skýeyjar- báturinn Friðrik mikli SK 17, hinn ágætlega þekkti bátur í bátaflotanum.  

Báturinn er fast að eitthundrað tonna frambyggt skip og kom til landsins frá Belgíu og bar þar 

skjannahvítan lit frá masturstoppi til sjólínu.  Einkennismerkið hans virðist hafa verið:  “Alltaf 

tandurhreinn.“-  

Hvernig hann komst til Íslands né hvað varð til þess að menn fengu af honum spurnir er 

svolítið á reiki þó sumir hallist að því að fregnin hafi borist með Sigurhansi Tandrasyni 

farskipamanni sem í nokkur ár hafði komið með skipi sínu til eyjunnar og oft siglt til sömu 

hafnar og frambyggða skipið lá í ytra.  Allavega að þá steig eigandi bátsins Friðriks mikla dag 

einn um borð og var með er það lét úr höfn en ekki um borð er það kom næst að bryggju.  

Fjórum vikum síðar var samningur í höfn og áhöfn Friðriks mikla send út.  Eftir siglinguna 

yfir hafið var Friðrik mikli skráður í Skýey.  Var þá skrokkur skipsins orðin blár en hvíti 

liturinn ofandekks hélt sér.   

Í kringum bát þennan varð til lífseig saga sem fæstir vildu að loddi við bát sinn.   

Sagan er um léleg aflabrögð og um bát sem fór tómur úr höfn og kom því sem næst tómur til 

hafnar:  

„Hann fiskar ekkert“- sögu menn og höfðu nokkuð til síns máls.  Samt réri skipið reglulega 

eins og aðrir bátar í Skýey.  Sumir tóku svo djúpt í árinni að telja slíkt væri eitt af undrum 

veraldar: 

„Hvernig má þetta vera?- Spurðu menn og klóruðu sér í kollum með svip á andlitum sem 

sagði nærstöddum: „Hrein ráðgáta:“-  

„Friðrik mikli tómi, Friðrik mikli tómi, veiðir aldrei fisktitt, ha ha ha haahaa.  Er besti vinur 

fiskanna því hann fiskar aldrei neitt“- sögðu prakkararnir í Skýey (af sumum kallaðir:  

„Móttökunefndin“)- sem fyrir kom að stæðu á bláenda garðsins er báturinn stímdi framhjá 

garðinum.  En háreistur var hann á sjónum með sína skjannahvítu yfirbyggingu.  Aflaleysi 

Friðriks mikla var mönnum hulið og óskiljanlegt. 
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Engum var nein sérstök furðufrétt að heyra að skipið veiddi einskipa.  Skipstjórar annarra báta 

sáu bát framundan sínum bát og þekktu hvað skip þetta væri og héldu ferð sinni áfram.  Til 

einskis var að koma þar við og dýfa veiðarfæri í sama sjó.  Og bátarnir stímdu nokkrum 

klukkutímum lengur í annað hvort austur eða vesturátt og köstuðu botnvörpum sínum og lentu 

í reytingsafla.  Friðrik mikli skarkaði áfram yfir sama og engu. 

„Fiskar varla meira en fyrir olíu,“- sögðu menn er upp um lestarlúgu var híft eitt mál fullt af 

fiski og í besta falli tíu full trog til viðbótar og aflanum ekið á vigt og bílstjóranum afhent nóta 

sem sýndu þriggja stafa tölu, stundum fjögurra stafa tölu og einstaka sinnum fimm stafa tölu.  

240 kíló, 680 kíló, 2200 kíló og fór hæst í 10,101 kíló.  Næst er skipið kom var einu fullu máli 

landað á vörubílspall sem felldi allar pælingar fólks um að nú færi fleyið að fiska og ganga 

betur. 

Hvaðan eftirfarandi brandari er kominn tengdur bátnum er ekki vitað.  Brandarinn er um 

þorskanna tvo sem röbbuðu saman ofan í sjónum er annar þorskanna skyndilega gargar á hinn 

aðvörun:   

„Varúð!  Troll að koma“- Hinum þorskurinn dauðbrá og leit snöggt við en slakaði fljótt á er 

ljós kom hvað væri þar á ferð: 

„Engin hætta.“- Sagði hann við hinn:-  

„Þetta er bara Friðrik mikli, sem aldrei fiskar neitt.“- Og trollið dróst framhjá þessum tveim 

íturvöxnu þorskum án þess að trufla samræður þeirra frekar og hvarf sjónum með skrölti og 

högghljóðum af járnbobbingum sem lömdust utan í botngrjót.  Sagan alltént var sögð með 

þessum hætti og öruggt að póstmeistarinn í Draupnisvík hafi litið á hana sem tómt rugl.  Samt 

lifði brandarinn og dó ekki.  Til þess þótti hann of góður.   

„Kannski væri ráð fyrir þá um borð að vera eftirleiðis með hnýtt fyrir pokann.“- sögðu menn 

og töldu að bak við orð sín lægi speki og eða fyndni en var hvorugt.  Eins og óhnýttur 

pokahnútur væri vandinn.  „Lá ekki vandinn í að veiða þar sem væri fiskur?“- létu 

spekingarnir í Skýey hafa eftir sér: 

„Lofað sé þitt nafn Drottinn“- voru orð sérans í bænum vegna blessananna sem Draupnisvík 

naut og að þar væri engin Friðriki mikli SK, sem ekkert fiskaði.  Ekkert svoleiðis gilti í 

Draupnisvík.  Nema bara annars lagið. 

Sólberg blaðaútefandi. 

Eins og áður segir mundi myndatakan af frú Önnu Guðjóns fara fram eftir hádegi næsta dag.  

Nægur tími var fyrir Sólberg blaðaútgefanda að gera það sem hann kom til að gera.  Hitta 

mennina við höfnina og fá fréttir af gangi og útliti vinnslunnar og jafnvel plan eigenda hennar 

og máski framtíðarhorfur útgerðarinnar og fiskverkunarinnar.  Samtal við ágæta frúna taldi 

hann vel heppnað.  Gerðist sama með hitt fólkið kæmi hann heim með sérdeilis gott efni fyrir 

blað sitt og næstu útgáfu og grundvöllur kominn fyrir stækkun blaðsins.   

Er hann gekk af stað áleiðis til mannanna var Marri kominn upp á bryggju og Sigurfinnur 

sjötti að klifra upp á bryggjuna úr bátnum.  Þriðji maðurinn stóð þar með pjönkur sínar við 
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hlið sér.  Engu var líkara en að þremenningarnir snérust allir í kringum sjálfa sig að sjá í tómu 

ráðaleysi.   

Vörubíllinn.  

Vörubíl í eigu fiskverkunarinnar ók niður bryggjuna og stöðvaðist við hlið mannanna.  Sá 

Sólberg Marra ganga að honum og eiga tal við bílstjórann gegnum opin glugga bílstjóramegin 

og á eftir við sinn fyrrum starfsmanna á leið suður sem greip poka sína og gekk með þá til 

bílsins og kom þeim fyrir og sjálfum sér á eftir.  Bifreiðin bakkaði upp bryggjuna í átt að 

fiskverkuninni og sneri þar við og ók veginn sem lá inn í bæinn ofan við höfnina.  Bifreiðin 

skömmu síðar ók framhjá gangandi manninum sem menn vissu að gæfi út bæjarblaðið og 

reiknuðu með að hann væri hér í fréttaöflun.  Fyrir kom að kona hans Abela Bentína væri með 

honum.  En ekki núna. 

„Aldeilis lúxus.  Bara heimsendingarþjónusta“- sagði nágranni Rökkva er vörubifreiðin 

stöðvaðist fyrir utan heimili hans og út sté maðurinn með pjönkurnar.  Sjálfur stóð hann við 

útdyr húss síns að bera rauða lakkmálningu á dyrnar: 

„Tekur ekki Marri keyrsluna af hlut þínum er kemur að uppgjöri.  Varla gerir hann þetta 

frítt?“- spurði hinn og vandaði sig sérstaklega vel við síðustu rúðuna í hurðinni til að klína 

engri málningu á hana: 

„Þú segir nokkuð.  Leiddi ekki hugana að þeim möguleika.  En ætli það.  Hann hefði þá nefnt 

þetta við mig.  Heldurðu það ekki?:“-  

„Hvað veit ég?  En ætli hann sleppi þér ekki að þessu sinni.“- sagði maðurinn og lauk við að 

mála hurðina sem hann á eftir opnaði upp á gátt til að fá málað dyrastafinn sama lit: 

„Marri er ekki slíkur maður að rukka um svona lítilræði“- gall í konu hans sem þá stund 

bograði yfir einu blómabeði.  Hún hafi heyrt orð manns síns: 

„Sannleikurinn hefur talað.  Við hann þrætum ekki“- sagði maðurinn með málningarpensilinn 

og vandaði sig sérlega kringum hurðarhúni sem hann skyldi viljandi eftir en gleymdi og lauk 

nú við.  Smá úr einu í annað.   

Konan lagaði til blómabeð og tíndi úr því drasl og sinu og snéri sér að næsta beði og gerði 

sama þar.  Slíka sjón var víða á að sjá í Draupnisvík þennan dag en fráleitt í öllum görðum 

þorpsins.  Allt gert í sama tilgangi.  Undirbúa beðin undir að taka við skrautblómum sem lifði 

með fólkinu sumarið á enda og dæju við fyrstu og aðra frostnótt.   

Maður við næsta hús neðan við götuna ók hjólbörum um sinn garð með garðverkfærum í.  

Matjurtargarður heimilisins var vorverkið þeim megin.   

Óhappið. 

Nokkuð sjokk kom yfir bæjarbúa ef fregnaðist eftir óveður að ein og fleiri frönsk skúta á 

legunni hafi slitnað upp og rekið að landi og farist og að við sjokk fólksins ykist kæmi í ljós 

að menn hafi drukknað.  Við slík slys vildi margt rifjast upp meðal bæjarbúa.  Til að mynda 

veruleikinn um skútuna sem menn urðu varir við að væri kominn ískyggilega nærri landi og er 
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franska gæsluskipið, herskipið sem fylgdi frönsku fiskiskútunum eftir, sá í hvað stefndi og 

sigldi að til að koma enda í rekandi skútuna og draga á öruggan stað en vildi ekki betur til en 

svo að skipið fór skyndilega á fulla ferð áfram og rak stefnið í skut frönsku skútunnar af 

talsverðu afli og kafsigldi með þeim afleiðingum að allur mannskapurinn hafnaði í sjónum en 

náði blessunarlega til lands.  Skútan sökk til botns og stóðu möstrin ein upp úr sjónum.  

Ástæða ástímsins var vélarbilun í gæsluskipinu  

Með sögu þessari fylgdi að trétunna full af rauðvíni hafi fljótlega flotið upp á skipinu og rekið 

til mannanna og þeir náð að draga til sín og setið kringum hana er að var komið og voru þá 

búnir að kveikja bálköst til að orna sér við.  Hvort þeir væru orðnir góðglaðir er fólkið kom 

fylgdi ekki með en samt vitað að lok tunnunnar var ekki á og greinilegt að skipverjar höfði 

sopið úr henni rauðan mjöðinn.  Engin mannskaði varð en eignartjón nokkuð.  Mögulega samt 

var farið á brott með syngjandi glaða franska sjómenn til aðhlynningar í heimahúsum og um 

borð í spítalaskipinu, sem þá var enn við lýði og partur fjarðarmyndar Draupnisvíkur.  Einnig 

fylgir með sögunni að skömmu síðar var ekki dropi eftir í þessari rauðvínstunnu í 

fjöruborðinu og líkur leiddar að rauðvínsbelgjum bæjarins sem komu að með ílát að heiman 

og náðu sér í sér drykk til að sulla í sig heimavið og verða sjálfir af:  „Syngjandi glaðir:“-  

Bæjarmyndin.  

Að fréttamaður liti til hafnarinnar í þorpi eins og Draupnisvík var engum erfið hugsun að 

skilja.  Bryggjan var lífæðin.  Málefni hennar snertu þorpsbúa og skipti daglegu líf þeirra 

máli.  Mikið um að vera á hafnarsvæðinu merkt meira umfang.  Kæmu að síldarbátar klikkaði 

ekki að reyk steig upp um strompa fiskimjölsverksmiðjunar og að bryggjur fylltust vinnandi 

fólki. 

Hve oft hafði ekki höfnin veri helsta umræða bæjarbúa er drekkhlaðin fiskiskip sigldu inn til 

löndunar og fólk ræst út um miðja nótt til að takast á við aflann?  Og lífið sem af kviknaði:  

„Allt bara komið í gang“- sögðu menn hinir hróðugustu.  Að ekki sé talað um hafi aflaleysi 

merkt daganna á undan.  Þorpið stóð eftir sem endurnýjað þorp með iðandi lífi í og einn 

stynjandi undan álaginu og um leið tuðarinn á staðnum.  Hann var partur af þessu:  „Hann 

verður að vera með„- sögðu menn og hlógu og tóku fulla tunnu frá síldarstúlku og færðu yfir 

til mannanna sem skelltu lokinu á og gjörðinni utan um og lömdu járnhringinn niður með 

áhaldi í líki hamars til að trétunnan yrði þétt.   

Einn skuggi var þó á sem er nýleg gengisfelling á íslensku krónunni sem olli verðhækkun í 

landinu, en var víst nauðsýnleg aðgerð.  Sögðu valdhafar.  Frúrnar, húsmæðurnar, tóku ekki 

undir þetta sem eftir gengisbreytinguna þurftu að greiða nokkuð meira fyrir sömu matvöru.  

En hvað vissu þær?  Voru þær bara ekki einhverjar kellingar á landsbyggðinni?  Sögðu sumir 

í Reykjavík alltént.  „Aldrei skal ég flytja til Reykjavíkur“- kom fyrir að tuðarinn segði:  „Þeir 

sko hefðu gott af að fá hann til sín“ – voru orð gárungarnir á móti.  En þeir eru gárungar sem 

taka flestu létt með litla kunnáttu á alvarleika lífsins og heldur ekkert líkir Póstmeistaranum 

sem stundum heyrði rugl á hvers manns vörum.  Engir alvörumenn þessir gárungar. 

Allt var til umræðu í bænum og kjöraðstæður að vinna við fyrir fréttaþyrstan blaðaútgefanda 

sem hafði metnað fyrir hönd síns blaðs sem ekki var neitt stórt í sniðum en hluti af veruleika 

þorpsbúa Draupnisvíkur.  Sumum beinlínis hlakkaði til að kíkja í snepilinn á útgáfudegi og 

lesa fréttirnar.  Þó ekki væri þar margt sem þeir höfðu engan pata haft af kom samt fyrir að 

svo væri.  Og hver velti því fyrir sér að kindaeigandi í þorpinu drægi kind upp úr skurð sem 
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hafði fallið ofan í hann og varð af bjargarlaus.  Tíðindi Dagsins birti viðkomandi þetta í 

síðasta tölublaði sínu, ásamt margri annarri frétt.  Fyrir kom að þeirra eigið nafn væri birt.  

Svolítið einkennilegt að lesa nafnið sitt af svo opinberum vettvangi sem barst inn í öll hús - og 

meira.  Fáein eintök fóru orðið í byggðirnar í kring og var hægt að kaupa Tíðindi Dagsins í 

versluninni þar.  Sannarlega var kominn tími til að hrinda stækkun blaðsins úr vör. 

Sólberg og mennirnir við höfnina. 

„Góðan dag, herrar mínir.“- Sólberg blaðaútgefandi heilsaði mönnunum sem eftir voru á 

bryggjunni og vörubíllinn horfin með allan farangur unga mannsins: 

„Fréttamaðurinn bara mættur,“- sagði Marri hress í bragði: 

„Þú líklega vilt heyra af gangi mála hér og af útgerðinni, þykist ég vita?“-  

„Rétt til getið“- sagði Sólberg og tók fram minnisbókina og blýantinn: 

„Hvað!  Bara allar græjur.  Ætlarðu kannski að segja mér að í vasa þínum leynist strokleður 

og máski líka yddari:“- spurði Marri og gat ekki varist hlátri: 

„Nákvæmlega“- sagði Sólberg og stakk lófa sínum í vasann og kom upp með þetta líka fína 

strokleður og á eftir svo til ónotaðan yddara: 

„Jah hérna.  Rataðist mér sannleikans orð á munn?“- Marri hafði skellt þessu fram sem 

smávegis gríni í sér.   

„En hvað segirðu.  Hvað af fréttum hefurðu handa blaði mínu, og okkar hér í bæ?- spurði 

Sólberg.  Og hann hélt tali sínu áfram: 

„Ég sá Grástakk sigla út rétt í þessu eftir að hafa legið á legunni í nokkra daga.  Var eitthvað 

bilað um borð eða er ástæða önnur?  Til að mynda skortur á fólki til að ráða?“- Sólberg bar 

upp sína spurningu og stakk hönd sinni vasann eftir yddara sem hann tók upp og stakk upp á 

enda blýantsins og snéri: 

„Bilun varð í aðalspilinu og tíminn notaður til að dytta að einu og öðru um borð og mála 

skipið ofandekks á meðan spilið var fært í lag:- sagði Marri og horfði á hinn ydda blýantinn:  

„Nóg af köllum til að ráða.  Þeir eru ekki vandinn, minn kæri Sólberg......- Marri þagnaði og 

varð hugsi á svip.  Sagði svo: 

“Langt síðan maður hefur yddað blýant.“- Eitthvað í verkinu hafði náð að kveikja honum 

þessa hugsun og vildi kitla hláturtaugar hans: 

„Sumum finnst þetta og sumum annað um hugtakið Skemmtilegt.  En ég bara ydda blýantinn 

minn vegna þess að þörf er fyrir hendi og geri án minnstu skoðunar né hugsunar um verkið.“- 

sagði Sólberg brosandi og lauk ydduninni og stakk yddaranum aftur í vasa sinn og dustaði af 

höndum sínum.  Yddið lenti á bryggjunni, það af því sem ekki fór á milli bilsins á milli 

bryggjuborðanna, og þaðan beint í sjóinn.  Eitt yddið lenti á önd undir sem virtist ekki hafa 

taka eftir þessu og dólaði áfram á sínum stað undir bryggjugólfinu: 
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„Takk fyrir daginn ágæti útgerðarmaður,“- kallaði Sigurfinnur sjötti og hvarf niður stigann 

sem lá utan á bryggjunni.  Hár fretur barst frá honum upp til mannanna.  Og svo annar hærri 

hinum er hann kom í bát embættisins.  Hafnarstjórinn leysti bátinn og á eftir meira af vindi og 

settist við árarnar og stefndi að Kútter Konnsa SV 2 til að athuga eitthvað með hann.  Að sjá 

amaði ekkert að um borð og báturinn eins og verið hefur undanfarinn ár.  Augljóst var að 

meistari Sigurfinnur sjötti hafði fengið sér öflugan matarbita í hádeginu sem olli allri þessari 

loftframleiðslu í maga hans: 

„Takk sömuleiðis fyrir mig, Sigurfinnur minn.  Verum í sambandi“- Marri svaraði um hæl. 

„Kallinn hefur fengið sér bitanum of mikið af hrossketi í hádeginu“-  Sólberg gat ekki setið á 

sér: 

„Veit ekki“- var svar Marra. 

„Eigum við ekki að fá okkur göngutúr og koma okkur fyrir inn á skrifstofunni minni og 

spjalla þar saman í ró og næði?“- stakk Marri upp á: 

„Besta uppástunga dagsins“- kom frá blaðamanni Tíðinda dagsins.-  

Áður en þeir héldu sína leið litu þeir út fjörðinn.  Þar var ekkert nema Sigurfinnur sjötti á bát 

embættisins og Kútter Konnsi á sínum stað á legunni. 

Er mennirnir komu upp á skrifstofuloft vinnsluhússins bað Marri skrifstofustúlku sem þar 

sýslaði við blöð að hella upp á kaffikönnuna og færa þeim sopa inn á skrifstofu sína ásamt 

bakkelsi, væri það að finna: 

„Ekkert mál“- sagði konan og tók kaffið til og kaffikönnuna og setti ketilinn undir 

vatnskranann og fyllti geyminn og stakk í samband við rafmagn og fann Jólaköku frá því fyrr 

um daginn og diska og bakka til að bera þetta fram á.   

Þeir komu sér fyrir í þægilegum stólum inn í herberginu sem veggirnir á voru þaktir hillum og 

í þeim skjalmöppur sem geymdu skírslur í einu og öðru formi tengdar vinnslu fisksins og 

rekstri báta fyrirtækisins.  Uppgjörum og því öllu saman.  Þar héngu uppi ljósmyndir af nýju 

skipunum tveim og hinum bátunum þrem sem reksturinn hófst á.  Ein ljósmyndin sýndi Marra 

uppábúinn standa við hlið eins báts síns og var hún frá þeim tíma er ævintýrið kringum 

vinnsluna og útgerðina var nýlega hafið.  Báturinn var eitt af eldri skipunum og ekki í lengur í 

rekstri í Draupnisvík.  Einn bátanna sem byrjað var með var nú gerður út í Skýey, frétti hann.   

Önnur mynd var frá svipuðu sjónarhorni.  Hún sýndi starfsmannahóp fyrirtækisins eins og 

hann leit út þá.  Nokkuð stór hópur.  Út um glugga skrifstofunnar blasti við fjörðurinn allt til 

fjarðarmynnisins og endalaust af hafi sem tók við og bara hafnarstjórann á ferð sem stutt átti 

eftir að Kútter Konnsa. 

Bankað var á hurðina og inn gekk stúlkan með það sem beðið var um og lagði á borð og hellti 

í sitt hvorn bollan og lagði fyrir fram hvorn um sig, kvaddi og yfirgaf herbergið. 

„Má til með að segja þér sögu af einum sem kíkti við hjá mér á skrifstofunni til að undirrita 

pappíra er enn voru nokkrir dagar í að bátarnir tveir í Danmörku væru tilbúnir til afhendingar 
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og gætu siglt heim frá Danaveldi.  Áður höfðum við náð samkomulagi um að hann smíðaði 

fyrir okkur fjóra toghlera sem hentuðu svona stærð af bátum sem við og sömdum um ákveðið 

gjald fyrir toghleranna.  Er hann kom var hann fram úr hófi taugaóstyrkur og ég í ógáti rétti að 

honum nýyddaðan blýant til að nota við undirskriftina og hann í taugaóstyrk sínum og stressi 

braut í blýið......“- 

Ha!!!  Ertu geggjaður?  Léstu hann virkilega undirrita mikilvægan samning fyrir þig með 

skitnum blýanti?“- Sólberg greip fram í fyrir hinum, ekki alveg að lítast á blikuna: 

„Slakaðu á maður og leyfðu mér að ljúka sögunni.“- Marri var ekki hrifinn af svona 

frammíkalli.  Hann hélt áfram: 

„Þegar í ljós kom hvað skeði kveikti ég, og við báðir auðvitað, á perunni og var honum réttur 

rándýr blekpenni frá sjálfum aðlinum í Reykjavík til undirritunar.“- Marri teygði hönd sína í 

hillu á bak við sig og kom þaðan með möppu sem hann opnaði og fann samninginn og sýndi 

Sólbergi undirskriftina: 

„Jah hérna!  Sá hefur kunnað að vanda skrift sína.  Fegurri stafi hefur maður vart áður séð 

setta á blað.- 

„Já, finnst þér ekki?  Stafir mannsins gera blaðið, samningin, talsvert merkilegri en væri þetta 

tómt hrafnaspark.  Að ekki sé talað um það.“- Marri leit aftur yfir undirskriftina og gekk að 

því loknu frá möppunni upp í sömu hillu og hún var tekin úr.  Og hann hélt áfram: 

„Er bátarnir lögðust upp að bryggju lágu hlerarnir fjórir tilbúnir á bryggjunni og hægt að 

vippa þeim um borð fljótlega eftir að bátarnir komu og fólkið farið frá borði sem kom til að 

skoða þá:“- Marri néri höndunum saman af minningunum einum og upprifjuninni: 

„Fékk fólkið ekki ferð út á flóann með þessum nýju bátum eins og er hið algenga við komu 

nýrra skipa til heimahafnar?  Níska er þetta í þér að tíma ekki að sigla bátunum spottakorn út 

fyrir með allt fólkið um borð í smá stund.  Voru kannski engin flögg upp heldur er skipið 

öslaði inn fagrann fjörðinn?“- spurði Sólberg Marra af meira forvitni en að um beina 

fréttaöflun væri að ræða.  Svolítil gagnrýni og undrun leyndist í orðum hans vegna breytni 

útgerðar skipanna við komu þeirra.- Og Marri varð snöggur til svars: 

„Jú, sjáðu til!  Flöggin voru á sínum stað og blöktu eins og venjulega á nýjum skipum.  Að 

vísu varð ekki af neinni ferð út á fjörðinn eftir komuna til heimahafnar en fólkinu þess í stað 

boðnar smávegis veitingar um borð sem svona sárabót fyrir að komast ekki í sjóferðina sína 

sem líklegt er að menn hafi vænst og jafnvel sumir komið gagngert til að njóta.  Nokkrir 

bjórkassar voru fram bornir sem teknir höfðu voru með yfir hafið og þeir opnaðir og fékk 

fólkið sér bjórsopa og rumdi sumt af vellíðan eftir að hafa teygað úr flöskunni til botns:“-. 

„Já svoleiðis.  Allt liðið sem sagt fór á skallann hér á bryggjunni.  Stundum er ekkert grín að 

sleppa venjum og hefðum og er slíku ekki alltaf vel tekið, né heldur hinu að stuðla að því að 

fylla fólk upp í eyru:“- Hæðni mátti greina í síðustu orðum Sólbergs. 

„Máski rétt.  Máski rétt.“- sagði Marri.  Og bætti við: 
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„En bjórinn mildaði ástandið og smurbrauðið einnig sem boðið var uppá með hinum miðinum 

og ekki annað að sjá en að allir hafi yfirgefið bryggjuna brosandi og glaðir.  Engan í hópnum 

sá ég ofurölvi og þarf víst meira til en eina bjórflösku þó tæmd sé til síðasta dropa.  Það ættir 

þú nú sjálfur að þekkja:“-  

„Drekk ekki bjór enda ófáanlegur í landinu.  Nema gegnum klíku og maður þekkir mann 

aðferðina.“- Sólberg gaf hinum litla skírslu um part eigin drykkjuvenja. 

Og samtalið hélt áfram á svipuðum  nótum og enn ekki komið að fréttaöfluninni:  

„Segðu mér eitt!  Þetta með skjálfhenti mannsins og taugóstyrk og hitt að hann braut blýið í 

blýantinum.  Getur verið að það stafi af þynnku kallsins er hann hitti þig og einnig hversu 

taugaóstyrkur hann var og skjálfhentur, að timburmenn útskíri til fulls allt heila málið?“- 

Sólberg velti vöngum yfir þessu og enn í venjulegu spjalli við kunningja. 

Marri nuddaði á sér hökuna og gaf sér stundarkorn til að svara spurningunni: 

„Þessi er víst talinn nokkuð blautur og má vel vera að timburmenn hafi herjað á hann er hann 

mætti til mín, sem útskíri sumt í fari hans.  Bara hreinlega veit það ekki.  Allavega kemur 

ekkert slíkt fram í undirskriftinni sjálfri, eins og þú sjálfur sást og vitnaðir um við mig að væri 

harla góð.“-  

Samtalið hélt enn stutta stund áfram á svipuðum nótum.  Að lokum gengu þær á enda og snéri 

Sólberg sér þá að tilgangi komu sinnar.  Og fréttaöflunin hófst og voru í stórum dráttum þær 

að hitt skip Marra, Blápensill SV 90, væri væntanlegur eftir tvo daga til hafnar og að skipinu 

hafi gengið vel og væri aflinn eftir því sem hann best viti samansettur af mestanpart ýsu, 

svolitlu af þorski og restin karfi og ufsi, eins og staðan var um borð síðast er hann hafði af 

honum spurnir.  Til stæði að gera á Blápensli smá klössun er það kæmi í land eins og með hitt 

skipið sem tæki nokkra daga að fara yfir, ef ekkert óvænt kemur í ljós.  Ekki væri vitað um 

neina bilun nein staðar í skipinu en aldrei að vita hvað gerist er farið er að kíkja á.   

Aflinn að venju færi allur í vinnslu í húsinu og þorskurinn og ufsinn afhausaður og eftir 

spyrtur og hengdur til þerris í fiskhjöllunum, sem nú væri unnið við að tæma og koma 

afurðinni í skemmu sem bíður þar nokkra daga og þangað til óhætt væri að pakka henni og 

gera tilbúna til útflutnings.  Von væri á flutningaskipinu Odinkova fljótlega eftir að pökkun 

hæfist sem þá kæmi hér við og tæki það sem tilbúið væri og rest skreiðarinnar í næstu ferð.   

Samtalinu lauk og var Sólberg komin með talsvert efni og marga nothæfa punkta í 

minnisbókina.  Allt birtist hetta í næsta hefti Tíðinda dagsins, sem þá var orðið stærra blað og 

með ljósmyndum í úr ágætri myndavél Sólbergs sem ýmist voru teknar af honum sjálfum eða 

Abelu konu hans sem var liðtækur ljósmyndari eins og hann sjálfur. 

Bátur hafnarstjóra lá bundinn við kútterinn handan fjarðarins og gott ef sást ekki í Sigurfinn 

sjötta á dekkinu standa við lensidæluna á dekkinu að dæla sjó úr skipinu, eins og venja hans 

var að gera er hann skrapp þangað yfir. 


