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5 Kafli. 

Tal manna um skattinn. 

Blaðið Tíðindi dagsins varð öflugra blað við stækkunina.  Hún opnaði leið fyrir ítarlegri 

fréttaflutning og að taka á fleiri sviðum bæjarmyndarinnar.  Hvort sem samfélag er fjölmennt eða 

fátt þar af fólki er samfélagið fullgilt.  Einstaklingur gerir kröfur.  Hann þarf verslun, 

atvinnutækifæri, grunnskóla fyrir börn sín, höfn, fiskibáta og margt annað.  Sitjandi á ömmu- og 

afakné læra börn ekki lengur að draga til stafs, lesa, og reikna.  Slíka kennsluaðferð nýta menn 

ekki lengur.  Ríkið breytti fyrirkomulaginu og setti lög og byggði sérhús - kallað skóli.  

Hreppstjórn er ætlað hlutverk.  Hún byggir upp grunnstoðir eigin samfélags og grætur ósköpin 

öll yfir ónógu fjarmagni, er alltént haldið fram.  Undirleikari verka hreppsstjórnar er skattur 

fólksins.  Sama gildir í Draupnisvík.  Hún er ekki undanskilin og lýtur sama fyrirkomulagi.  

Tíðarandinn gerir kröfur.  Þessar í dag.  Aðrar á morgunn.  Stjórnar ferð.  Talar á hverri tíð.  Er 

ekki alltaf vinur manna:   

„Skattgreiðslur eru of háar“- sagði Sigurfinnur eitt sinn við Póstmeistarann.  Hann var þá staddur 

á bryggjunni að baksa við vatnsslöngu og togast á við hana.  Mikil slangan hafði flækst.  Til að 

koma vatni um borð í bátinn varð að greiða úr flækjunni.  Hvernig hægt er að flækja svona 

slöngu liggur ekki klárt fyrir en breytir ekki því að slangan sú arna væri flækt.  Verkið hafðist og 

unnt að fara með slönguendann til mannsins sem beið við borðstokkinn  Báturinn er 

aðkomubátur skráður í sama firði og nýi skipstjóri Grástakks SV 131 er frá:   

„Rétt hjá þér“- sagði Póstmeistarinn.  Skattgreiðslur til hins opinbera eru hreint rugl.“- Á meðan 

samtalið átti sér stað fylltist tankur aðkomubátsins og flæddi vatn upp um yfirfallsrörið og aftur 

dekkið og út í sjó.  Hafnarstjórinn dró vatnslönguna með sér og hringaði niður þar sem hún 

vanalega var geymd þarna á bryggjunni.  Þeir gengu saman upp bryggjuna og skildu leiðir við 

fiskverkunarhúsið hans Marra. 

Væri spurt:  „Hver er afrakstur skattgreiðslna fólksins?- voru sumir öðrum mönnum sneggri til 

svars:   

„Mismunun.  Gæluverkefni.“- sögðu þeir.   

Aðrir sáu meiri jöfnuð en fengu einkennilegar augnagotur frá hinni afstöðunni.  Og 

jafnaðarfólkið skiptir um gír og sá ekki allan jöfnuð.  Bara smá jöfnuð.  Ehh...eiginlega engan 

jöfnuð.  Ef svo ber undir er fátt í afstöðu fólks tært, hreint, klippt og skorið: 

„Alltaf má betur gera,“- sagði einn með spekingssvipinn uppi og setti upp húfu og hélt sína leið, 

með hendurnar kafi ofan í buxnavösunum:   

„Leiðindafrasi og tugga.“- lét annar hafa eftir sér.   
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Skoðanir?  Hver ræður við þær?  Þær með tölu vaða eyrna á milli á fólki.  Þær stoppa hvergi og 

halda áfram.  Vægja engum.  Ekki heldur hundi sem fær að heyra margar skoðanir fólks.  

Manneskja sem segir hundi skoðun sína er manneskja sem engin hlustar á.  Að eigin áliti.   

Sumir taka djúpt í ár og álíta að stjórnmál noti skattféð mest til álitsauka sjálfu sér.  Aðrir sjá í 

slíkum orðum tóma þvælu og setja sig í grafalvarlegar svarstellingar til varnar / og eða sóknar.  

Restin greinir að allt á staðnum stefni inn á jarðsprengjusvæði.  Hugsanir á borð við þessar 

kvikna:   

„Best að forða sér á meðan stætt sé“- Og létu sig hverfa - hægt og hljótt.  Einstaka blístrar 

kæruleysislega og leið sinni burt.  Hann er bara að fara heim.  Ekkert alvarlegt.  Ekkert orð um 

jarðsprengjusvæði né neitt slíkt.  Samt er það ástæðan.  Aðrir voru ekki forsjálir og halda kyrru 

fyrir.  Tekin er málstaður stjórnmálafls, og hver með sitt eigið.  Þras byrjar.  Það er olían.  

Jarðsprengjur springa.  Fyrst ein og svo önnur.  Svo nokkrar í einu.  Loks restin.  Sárt fólk og 

lemstrað stendur eftir.  Eina sem óx fiskur um hrygg er þvergirðingurinn.  Þreyta er slökkvikvoða 

þrætumanna. 

Og útkoman?  Eins og venjulega.  Sigurvegari finnst ekki og bara slatti af svekktu fólk sem 

valtað var yfir.  Þetta er líka í Draupnisvík.   

Viðbrögð prests og hugsun sóknarbarns. 

Og hvað gerði kvekarinn, séra Goðbjörn Pétursson prestur þorpsins, er hann frétti um orðaskipti 

þessara ódrukknu en mörgu háa cés- manna að tjá sig um notkun hreppsnefndarinnar á skattfé?:   

„Ætli sé ekki best að taka í bænastrenginn og biðji inn náð og miskunn frelsarans svo menn talist 

aftur við.“- Sérann þekkti leiðina og sum viðbrögð fólks við kringumstæðum.  Veit hvað virkar.  

Enda háskólagenginn prestur – bænamaður og predikari:  „Með stórum staf“- sagði einn.  

Auðvitað í gríni.  Og þeir bættu við:   

„Presturinn fær sér í staupinu.  Enn bara eitt staup og ekki staupinu meira.  Þetta eitt sinn gaf 

hann sjálfur út í vorri áheyrn:“ -  

„Sérann er ágætur.  Nema þegar hann bannar manni að reykja í messu hjá sér:“- sagði maður sem 

stoppaði hjá nokkrum mönnum í hrókasamræðum á túnblettinum fyrir neðan veginn og framan 

matvöruverslunina í þorpinu.  Þar kom fyrir að þorpsbúar hittust á góðviðrisdögum: 

„Bannað að reykja í kirkjunni,“- sagði einn: 

„Sjálfur reyki ég hvergi meira en í kirkjunni.“- Maðurinn tók fram sígarettu og bar eld að og saug 

reykinn djúpt ofan í lungun.  Menn töldu að reykurinn kæmi út um óæðri enda hans.  En það 

skeði ekki. 

Hann bætti við:   
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„En kannski var þetta ekki alveg með þessum hætti hjá mér.  Í eitt skipti gleymdi ég mér og náði 

einum smók áður en ég áttaði mig og drap í.“- Hann leiðrétti sig. 

Hinn hélt áfram með raunir sínar tengdum reykingum í kirkjunni sem mátti ekki miðri messu.  

Hann sagði: 

„Engar reykingar eru leyfðar á stundum í kirkjunni, gall við frá altarinu er ég teygði mig í 

Viceroy sígarettupakkann.  Ég hnippti í kunningja minn og hvíslaði:   

„Sér sérann með hnakkanum.  Hann snéri baki í salinn er ég tók fram pakkann.“- Maðurinn með 

pakkann móðgaðist:   

„Og hvað er vandræðalegra,“- bætti hann við, „en að koma pakkanum aftur fyrir í vasa sínum og 

upplifa eins og allir horfi á sig?  Og gott ef ekki frændi prestsins, sem sat á bekknum fyrir aftan 

mig sem var í heimsókn hjá honum, úr borginni, flissaði ekki af viðbrögðum mínum.  Og hver á 

slíkum stað vill ekki standa á fætur og ganga út en gerir ekki og væri það allra vandræðalegasta 

af öllu vandræðalegu ef skeði?  Það sem eftir lifði messu varð að hreinni pínu og kvöl.  Hugsun 

um hreina skyldumætingu í kirkjuna kviknar á slíkum andartökum.  Og ég spyr.  Hver ýjar að því 

við mann að hafi ekki mætt í messu síðasta sunnudag og gerir með mesta yfirlætissvip og hroka í 

röddinni?  Hver annar en presturinn?  Og hvaða svar hefur maður?  Ekkert.  Manni líður eins og 

að hafa skrópað.  Ég spyr aftur!  Fer maður í kirkju fyrir sjálfan sig eða prestlærða prestinn úr 

háskólanum?.“- Allt þetta og meira til sagði maðurinn sem meinaðar voru reykingar í kirkjunni 

og tók frekar óstinnt.  Heyrðist þá í einum sem þarna var staddur:   

„Staðurinn á vellinum fyrir neðan matvörubúðina er staður sem menn koma saman á til að kvarta 

og væla.“- Hann er maðurinn sem fékk nóg: 

„Hættu bara þessu voli.  Enginn kom verr fram við þig en aðra.  Stundin var ágæt.  Sat hana 

sjálfur“- 

„Ha!  Varst þú þar?  Sá þig ekki.“- 

„Sat hana samt og heyrði þessi orð prestsins og fannst í lagi með þau.“-  

Þarna lauk samræðan og skildu menn sæmilega hressir þó einstaka dytti inn í kvörtun og kvein, 

væl og vol. 

Svona pæling, eilítið ásakandi og aum, kemur upp í Draupnisvík.  Hún er þó fráleitt algeng en 

droppar við ef svo ber undir.  Segjum það.   
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Meira um skatt. 

Opinberar framkvæmdir í bænum. 

„Skatturinn væni minn fer í opinberar framkvæmdir?“- sögðu mennirnir með skíringarnar á 

reiðum höndum.  Póstmeistarinn var ekki einn þeirra en viðurkenndi að sumar af þeim væru 

ekkert rugl og ágætis framkvæmdir.  Er þetta er sagt minntist hann með sjáfum sér 

framkvæmdanna sem teygðu sig inn fyrir vegg húss síns og fannst fullkomlega viðeigandi 

framkvæmd.  Verkið gladdi hann.  Framkvæmdin tengdist vatnsvæðingu Draupnisvíkur um 

tuttugu árum fyrr er þorpið fékk rennandi vatn til sín og kamrarnir með tímanum viku fyrir 

vatnssalernum.  Vatnið í hvert hús á staðnum breytti mörgu:   

Bærinn tengist vatnsæðakerfi. 

„Aldeilis munur“- sagði Póstmeistarinn glaðvær og horfði á opin skurð sem endaði fast upp við 

húsvegginn með tveimur mönnum ofan í að kljást við vatnsrör sem vildi ekki teygja sig inn fyrir 

vegginn og þeir urðu að snitta endann á og finna nægjanlega langt viðbótarvatnsrör sem tengdist 

hinu og skrúfað saman með tengi.  Fyrir í skurðinum voru steypt salernisrör sem kominn voru 

gegnum vegginn og inn.  Tjöruhampurinn kom sér vel.  Hann yrði vafinn um snitti beggja 

röranna og millistykkið sem tengdi saman rörin skrúfuð á og allt hert með þessum tveim 

rörtöngum sem not urðu nú fyrir.  Eftir aðgerðina teygði rörið sig inn fyrir vegginn og nógu langt 

til að hægt væri að vinna við það þeim megin.  Á allt þetta horfði vor ágæti Póstmeistara við 

heimili sitt.  Gat hann verið annað en glaður?  Og meira.  Stoltur? 

Póstmeistarinn hrækti á jörðina og hvarf inn fyrir til að skoða verksummerki í kjallaranum.  

Nokkra undanfarna daga höfðu verið hjá honum tveir menn á hans eigin vegum sem lögðu 

vatnsrör innanhús og inn í eldhús fyrir eldhúsvaskinn og vatnskranann.  Önnur rör fóru inn í 

herbergið sem húsráðendur ákváðu að taka undir baðkar og vatnssalerni.  Allir þessir rörendar 

enduðu í kjallaranum og fast upp við vatnsinntakið og mikið millistykkið sem allir þessir 

skrúfuðust fastir við.  Í herberginu sem baðkarinu og vatnssalerninu var ætlaður staður bjó áður 

faðir konu Póstmeistarans.  Hann andaðist þrem árum fyrr og hafði herbergið frá þeim tíma 

staðið autt.   

Póstmeistarinn vildi ganga alla leið með verkið og kom sér upp 300 lítra heitavatnskút tengdum 

rafmagni.  Kostnaður er nokkur en hægindi umtalsverð.  Hús Póstmeistarans var fyrsta hús 

Draupnisvíkur til að taka inn til sín eldhúsvask og vatnskrana, vatnsalerni og baðkar með öllum 

búnaði.  Flestir byrjuðu á vatnsalerni og komu sér svo hinu upp er fram liðu stundir.  Flest 

heimilanna voru undir afli þrístings ungra heimilismanna: 

„Mamma, pappi!  Hvenær fáum við baðkar?  Pabbi Palla og Stínu keypti eitt og fékk ég að baða 

mig í því í gær.  Alger draumur.“- Heyrðist húsi í Draupnisvík.  Fólk þetta hafði einvörðungu 

tekið inn vatnssalerni.  Ákvörðun foreldranna kostaði nokkurn þrýsting og sögur barna sinna um 

hvað aðrir foreldrar í þorpinu gerðu og höfðu framkvæmt:  „Mamma, pabbi“- og svo framvegis.  

Suð er þetta. 



40 

 

 

Er styttast tók í verkslok var ljóst að margt myndi færast til betri vegar og að sumt væri bylting 

eftir að vatni væri hleypt á kerfið.  Af því verki öllu saman nyti lunga þorpsbúa góðs af.  Einnig 

breyttist aðstaða fiskvinnslunnar og iðnaður sem fyrir var og krafðist vatns fyrir sína framleiðslu.  

Fyrir tíma vatnsæðakerfisins var allskonar í gangi og þrautin oft þyngsta að afla sér nægs vatns.  

Nú var allt slík bauk að baki.  Nokkur hús á jöðrum Draupnisvíkur voru til að byrja með ekki 

með en öll hús með tölu kominn með tengingu rúmu ári síðar.   

Endalok Verkstjórakisu: 

Yfir nærveru „Verkstjórakisu“- amaðist ekki nokkur maður og komu sumir til hennar gagngert til 

að strjúka um bak hennar þar sem hún lá ofan á ruðningi við skurðbarm og horfði á.  Óbeint var 

Verkstjórakisa partur verkefnisins við vatnslagnarvinnuna sem að sögn manna voru handvissir 

um að hafi legið ofan á öllum skurðruðningum þorpsins.  Nokkrir flokkar verkamanna unnu við 

skurðgröftinn.  Annar hópur sá um sjálfa niðursetningu vatnsröranna.  Verstjórakisa sá allt þetta 

verk gerast frá ruðningunum sem hún lá á hér og hvar í þorpinu.  Hver er eigandi kisu lék á vafi.  

Hún bara fór og kom og mætti á áþekkum tíma dags. 

Einn daginn sást Verkstjórakisa ekki og aldrei eftir það.  Hvað skeði verður ekki upplýst vegna 

þess að engin maður veit það.  Sennileg lá hún dauð á óþekktum stað.  Margir söknuðu 

Verstjórakisu sem alltaf stóð með þeim vaktina, nema í allra verstu veðrum.  Þá rétt kíkti hún við 

og stoppaði stutt.  Hvarf.  Kom og fór.  Líkt og stíll hennar var.  En svo hætti það og inn kom 

eyða sem misjafnt var hve menn væru fljótir að fylla upp í.   

Seinna var Verkstjórakisa endurlífguð og gerðist með vísum þeim sem ortar voru um hana og 

birtar á veggjum og töflum verslana í bænum.  Ein svona tafla hékk á vegg í matvörubúðinni.  

Þar um stund var þessi vísa fest upp með teiknibólu: 

„Verkstjórakisa á vaktinni er. 

Verð er hún þar sem hún liggur. 

Mannskapinn allan hún alltaf ver. 

Engin sem hún er svo tryggur.“ 

Starfólk verslunarinnar leyfði vísunni að vera í nokkra daga og tóku þá niður.  Tíðindi dagsins 

birti eitt sinn stöku um kisu og eitt árið tóku talsmenn grunnskólans í þorpinu sig til og hvöttu 

nemendur að búa til vísur um Verkstjórakisu með þeim boðum að besta vísan hlyti verðlaun og 

með í bók sem gefin yrði út.  Og vísurnar hrúguðust inn.  Verkstjórakisa var svolítil séreign íbúa 

í Draupnisvík.  Sumir mundu hana en nú orðið þekktu hana flestir af sögusögnum í bænum. 

Meira af skatti. 

Einstaka maður, ekkert fjölmenni, varði skattinn.  Átakið kringum vatnslagnir í hvert hús 

Draupnisvíkur var ávöxtur skattfjárins.  Og hverjum mislíkaði verkefnið þó einherjum sundlaði 

kostnaðarhliðin og einnig sinn hlut innanhúss.  Allt kostar eitthvað og gæðin helling af 

peningum.  Hér eru kostir samt augljósir.  Stundum eru mál borðleggjandi.  Eina hindrunin fyrir 
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suma eru fjármunir.  Hið opinbera gerði sitt.  Hitt sem upp á skorti skal koma úr vasa eigenda.  

Sanngjarnt?  Menn telja svo vera.   

Og allt gekk upp.  Vatnsfatan varð afgangur í þorpinu sem mögulega nýttist sem skúringarfata og 

eða fata undir rusl.  Sumar þessara vatnsfata enduðu á bak við hús til að beyglast þar og ryðga á 

sig göt.   

Kamrarnir. 

Flestir eldri þorpsbúar mundu tíma bruns og kamars.  Kamrarnir hurfu fyrst.  Ekki samt allir á 

einu bretti.  Sérstök lyktin inn á kömrunum varð eftir.  Hún hverfur ekki auðveldlega.  Sumir 

höfðu sinn kamar áfram enn um stund og var fólkið sem hafði sig ekki í verkslokin.  Þar sem svo 

háttar til sáust íbúarnir svolítið pínlegir í framan skjótast á sinn kamar með bréfsnifsi í hendinni 

og óskandi sér þess að vera ósýnilegur.  Þó er kamarinn betri en á bak við stein, hól eða 

trjáhríslu.  Brunnur við hús styttir mönnum leið að vatni en vaskurinn og vatnskraninn 

gæfumuninn fyrir heimilið.   

Að vísu fannst Póstmeistaranum smá fyndið að horfa á kallinn í næsta húsi arka út með vatnsfötu 

og sækja sér vatn í brunninn, sjálfur kominn með allar viðeigandi tengingar til sín fyrir nokkru.  

Þá bragðaðist vatnið úr vatnskranaum sérdeilis vel og ekki annað hægt en að gleðja sig með 

honum og svo aukasopa á eftir og gera fast upp við eldhúsgluggann á meðan kallinn gekk inn til 

sín með fulla vatnsfötu.  Venjulega beið kona hans eftir honum í útidyrunum klætt náttslopp sem 

hún vafði þétt um sig í næðingnum þarna í gættinni.   

Auðvitað hvarf í þorpinu viss sjarmi er allir kamrar og vatnbrunnar voru horfnir og búið að fylla 

upp í þá flesta.  Verkið gekk á misjöfnum hraða inn á heimilunum.  Og ekki höfðu allir 

bæjarbúar lánstraust bankans:  Uns brunnar þorpsins höfðu verið fyllir jarðefnum var látin duga 

þungur járnhleri yfir brunnopin. 

Aftur til sögunnar. 

Tíðindi dagsins flytur fréttir.  Fólki finnst ósköp notalegt að fá smá umsögn frá staðnum þó flest 

sem þar gerist viti það.  Útgáfan er orðin fastur punktur í tilveru þorpsbúa.  Þó fátt í blaðinu komi 

á óvart var samt skemmtilegt að vera með þetta á prenti fyrir framan sig.  Og ekki skemmdi 

ljósmyndin neitt.  Í aukanna færðist að hafa ljósmynd.   

Hið áhugaverða við útgáfuna voru fréttir sem engin vissi nákvæmlega stöðuna á.  Að byrjað væri 

að grafa fyrir húsgrunni í nýju götunni sem lögð var vestast í bænum vissu ekki margir.  Bara um 

sjálfa götulagninguna.  Tíðindi dagsins greindi frá ekki einum húsgrunni heldur tveim 

húsgrunnum og var stórfrétt sem vakti Draupnisvíkurbúum allskonar vangaveltur og pælingar.  

Til að mynda um gagnsemi bílskúrs.  Fæstir í Draupnisvík áttu ekki sjálfir bifreið.  Fáeinir 

einkabílar voru til í þorpinu en hvergi við húsin til bílskúr.  Og smá umræða spratt af pælingunni 

og til nokkrar sögur af bílskúrum gegnum ættingja í borginni.  Ekkert lítið sem fólkið gat mært 

þessar bílsskúraskammir.  Og er kom að bílaviðgerðum og aðstöðumuni sem bílskúr bauð lyftust 

menn á loft af lýsingunum.  Niðurstaðan telst áhugaverð:  „Bílskúr er himnaríki“- taldi fólkið.  
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Og það hélt áfram:  

„Að losna við að skafa af bílnum eftir snjókomu og getað sest beint upp í bifreiðina, ræst og ekið 

af stað er óborganleg staða.  Og þurfi að gera eitthvað við bílinn koma kostir bílskúrsins enn 

frekar og í ljós.  Í honum er hvert verkfæri með sinn eigin stað á plötu hengdri upp á vegg.  

Skrúfjárnið er hér, skiptilykillinn er hér, fastir lyklar frá tölunni sex til tuttugu og átta eru hér.  

Hamar, slaghamar, sleggja eru hér.  Allt á sínum stað þar sem er bílskúr og að öllu gengið vísu.  

Að leita verkfæra og eyða löngum tíma í leitina tilheyri liðinni tíð eigi menn bílskúr við hús sitt.  

Bílskúrinn er unun“- sögðu menn heillaðir.  Vonir stóðu til að tveir fyrstu bílskúrarnir risu með 

nýju byggingunum í vestasta enda þorpsins.  Engin var samt viss en lengi skal vona. 

Viðtalið við einstaklingin, frú Önnu Guðjóns“ var nýlunda í Tíðindum dagsins:   

„Frú Anna Guðjóns er bara að slá í gegn„- sagði fólk: 

„Veit það nú ekki“- var hógvært svar frú Önnu sem fann svolítið til sín en lét ekki bera á.  

Hógværð, en samt ekki.   

Sæmi Summ og Stríðalinn VS 103. 

„Það er á þessum stað sem skattgreiðslur fólks verða því sýnilegar og menn komast að hversu 

harla góðar þær séu.“- Sæmi Summ, rétt nafn hans er Nóni Sumarliðason, sagði þessi orð um það 

bil sem verið var að hleypa vatninu á og hann heimavið með opið fyrir kranann í eldhúsinu til að 

verða með eigin augum vitni að glæsileika sem bunaði úr kranaenda og niður niðurfallið.   

Og vá!  Hvílík dýrð!  Að vísu dökknaði á dal að sjá hversu gruggugt vatnið væri en brá fljótlega 

af honum er liturinn færðist yfir í lit hreins drykkjarvatns.  Eftir upplifunina í eldhúsinu þaut 

hann inn á baðherbergið og sneri snerlinum á vatnssalerninu.  Og viti menn:  Vatnið fossaði úr 

kassanum í skálina.  Út um glugga herbergisins blasti við skúr kamarsins.  Hans tími var nú liðin.  

Hvort inn kæmi baðkar var enn ekki ákveðið en skúrinn fyrir utan yrði rifinn á undan komu 

karsins.  Það var búið að ákveða: 

„Eitt í einu.“- Er viðkvæðið.   

Sæmi Summ er eigandi mótorbátsins Stríðalinn SV 103.  Báturinn lá við stjóra í víkinni fyrir 

austan Draupnisvík og hafði gert í um vikutíma.  Staðurinn er ekki sami og Kútter Konnsi lá við 

stjóra né frönsku kútterarnir handan fjarðarins er þær komu.  Hinn staðurinn var þokkalega 

varinn og pláss þar fyrir tvo, þrjá báta.  Þar er aðdjúpt og víkin hentug til legu.  Er ákveðið var að 

senda skipið til síldveiða var það fært þaðan og nær Marrabryggju.  Þar vann mannskapurinn við 

að útbúa bátinn til síldveiða.  Nótabátarnir voru bundnir við skipið frá því miðjan gærdag.  Á 

meðan vetrarvertíð stóð voru bátarnir hafðir upp á kambinum í austurenda þorpsins.  Er nótin var 

komin um borð í annan af þeim yrðu þeir hífðar upp í davíðurnar á bátaþilfarinu.  Á bryggjunni 

stóð og skýli nótabassans og færi upp á brúnna og boltað niður þar.  Maður með góða sjón, 

afburða sjón, var eftirsóttur á hvern síldarbát.  Hans verk var að standa í bassakýlinu og skima 
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eftir vaðandi síld á hafinu.  Starfið gat verið þreytandi í lélegri veiði en það sem gat gerst á 

síldveiðum. 

„Karl grimmi,“- Krister Þrymsson, er einn þessara eftirsóttu manna í bassaskýlið vegna afburðar 

sjónar sinnar.  Karl grimmi er hávaxinn maður með svolítið liðað hár og af sumum talin sterkur 

maður.  Oft kom fyrir að hann hrópaði ofana af bassakýlinu og niður um talrörið inn í sjálfa 

brúnna:  „Síldarvaða fimmtán gráður á stjórnborða. “  Eða:  „Síldartorfa beint framundan.“  Eða:  

„Vaðandi síld þvert á bakborða.“- og lá ekki lágt rómur.  Engin sá neina vaðandi síld í grennd við 

skipið en reynslan kennt áhöfninni að fara eftir kalli Karls grimma og sveigja bátinn til eins og 

hann sagði til um.  Oftar en ekki lentu þeir í afla.  Einstaka sinnum stakk síldin sér er báturinn 

nálgaðist.  Í mönnum með arnarsjón var akkur fyrir afkomu síldarskips.   

Báturinn Stríðalinn SV 103 er trébátur smíðaður í Svíþjóð 1947.  Til Draupnisvíkur kom hann 

1949.  Var hann gerður út í Danmörku í um tvö ár.  Skipið er eitt hundrað og tuttugu tonn og 

stærsta skip Draupnisvíkur.  Á síðastliðinni vertíð lagði Stríðalinn SV upp fyrir sunnan og kom 

til Draupnisvíkur í vertíðarlok, eins og árin á undan.   

Frú Anna Guðjóns hafði samband við útgefanda eftir birtingu viðtalsins við sig og þakkaði 

birtinguna með þeim orðum að útkoman hafi verið góð en spurði jafnframt hvort hún hafi sagt 

tiltekna setningu í samtalinu eins og hún væri orðuð í blaðinu.  Fréttamaður staðhæfði að svo 

væri og orðrétt.  Ef hún vildi gæti hann sýnt henni að svo væri og sjálfsagt mál að verða við 

þessu.  Sjálf viðurkenndi hún að hafa viljað orða setninguna með öðrum hætti.  Sólberg sagði slík 

viðbrögð óreyndra viðmælanda alvanalega en sjaldgæf hjá fólki sem þekkir svolítið til 

verkefnisins: 

„Næst Anna Guðjóns mín er við spjöllum saman verður þú orðin sjóaðri og veist betur hvernig 

haga skuli orðunum.  Í lok samtalsins klykkti frúin út með því að segja að ekki hafi staðið á 

viðbrögðum vinkvenna sinna í þorpinu: 

„Og þau voru góð, vænti ég?“-  

„Hvort þau voru.  Konurnar voru í sjöunda himni:“-  

„Gott að vita og takk fyrir að gefa blaðinu af tíma þínum.“- 

Til stóð að taka nótina um borð í annan nótabátinn um átta leitið um morguninn næsta dag.  

Gerðar voru ráðastafanir með vörubifreið sem kæmi með síldarnótina á bryggjuna.  Mundu þá 

nótabátarnir tveir vera þar við bryggjuna og hægt að hala nótina beint niður í annan þeirra.  

Áætluð brottför hefur verið ákveðinn klukkan tuttugu þá um kvöldið.  Frí mannskapsins er á 

enda og líklegt að skipstjóri úthaldsins verði Sæmi Summ.  Á allavega fyrri hlutanum.   

 


