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6 kafli. 

Spólum afturábak. 

Hafnarstjórinn og Kútter Konnsi SV. 

Sigurfinnur kláraði að fara yfir stöðuna um borð í Kútter Konnsa SV.  Ekkert nýtt kom fram í 
könnuninni.  Engin leki né vatnsöfnun af neinu tagi.  Eitt mátti flokka sem óvenjulegt en var 
það samt ekki.  Nema lítil hvít skella eftir fugl flokkist með furðufyrirbærum.  Um borð í 
þessum bát mátti, væri vilji fyrir hendi, telja atvikið óvenjulegt.  Í öll þessi ár þarna útá hafði 
engin fugl tyllt löpp á neitt sem viðkom bátnum.  Þessi ummerki voru þau fyrstu.  Hvíta 
skellan taldist til tíðinda fyrir manninn sem reglulega kíkti um borð og var honum á sinn hátt 
frétt og vísbending um líf annarra en hans sjálfs:  

„Allt er einhvertímann fyrst“- datt út úr honum.   

Spísslaga flaggið efst í aftari siglu var uppi eins og verið hafði síðan ankeri voru felld og 
fólkið réri í land og hvarf.  Eins og jörðin hafi gleypt það.  Flaggið var sem nýtt eftir öll árin 
hangandi upp í þessu mastri sem vindar, regn, snjór og frost og sjóúði fengu leikið um árum 
saman.  Allt kringum kútter þennan vakti furðu mannsins:   

„Óskiljanlegt hvernig svona lagað fær gerst og haldist sem nýtt árum síðar óvarið, í heimi sem 
eyðir öllu og sjálfum sér að endingu.“- var hugsun mannsins og minnugur þess að hafa í 
nokkur skipti heyrt sérann tala í sunnudagsmessum hjá sér um að gera iðrun og verða hólpnir 
fyrir trú á Jesús Krist.  Presturinn talaði með þeim hætti að allir kirkjugestir skildu hver 
merkingin væri um að verða hólpinn.  Engar frekari skíring fylgdi.  Sjálfur taldi Sigurfinnur 
sig vera hólpinn mann.  Var hann ekki öllum góður?  Hafði hann nokkru sinni gefið manni á 
lúðurinn né fullum Frakka sem stundum var á stjái í Draupnisvík þó einn frakki eitt sinn hafi 
undið sér að honum með dólgshætti og í ölæði en hafnarstjórinn gat aftur róað niður með 
velvöldum og blíðlegum orðum.  Gerði það hann ekki hólpinn?  Góð verk blífa?  Guð vill 
þau.  Eða er hann sjálfur að misskilja eitthvað í Biblíufræðum sínum?  Sem hann viðurkenndi 
að væru ekki mikill og bara smá.  Alltént var hann skírður og fermdur.  Voru prestar í litlum 
þorpum eins og Draupnisvík kannski þar til að þjarma að fólki og tala allskonar til þeirra í 
sunnudagsmessum sem fátt svara var við og vekja kirkjugestum samviskubit og leiða sem það 
tók með sér heim?  Var prestastéttin snillingar í hreinum heilaþvotti?  Stundum mátti ætla að 
svo væri af tali einstakra manna og kvenna blettinum, samverustaðnum neðan við 
matvörubúðina.  Sem oft var von fólks á og allskonar rætt.  

Stundarkorn gleymdi Sigurfinnur eiginlegu erindi sínu um borð og datt inn annarskonar og 
óskyldar vangaveltur.  Hann komst til sjálfs síns, ræskti sig og var eins og við manninn mælt 
að Kútter Konnsi vakti hann til veruleika andartaksins. 

Líkleg skíring á veru flaggsins í aftursiglunni er gleymska eigenda.  Aldrei hafði hvarflaði að 
hafnarstjóranum að eiga neitt við þetta flagg.  Það hékk áfram uppi eins og verið hafði í öll 
árin að baki án nokkurra merkinga né skilaboða til eins né neins.   
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Í logni sem nú, lafði flaggið niður mastrið eins og máttlaus og verklaus manneskja sem hafði 
sig ekki í neitt.   

Fjörðurinn sem Draupnisvík er við er þekktur fyrir tvennt.  Stafalogn og hitt að betra sé fyrir 
fólk og sæfarendur að vera ekki mikið á ferð og hafa hægt um sig í hvassri norðaustanátt.  Þá 
nefnilega gat hrikt í án þess að það snerti kútterinn neitt.  Hann ruggaði á legunni, valt á sitt 
hvort borðið, fékk yfir sig skvettur og saltan úða og kyrrðist er sjó og vind lægði.  Væru fleiri 
bátar þarna gat verið von slæmra tíðinda.  En ekki hvað Kútter Konnsa áhrærði.  Sumir töldu 
kútterinn í ætt við Skýeyjarbátinn Friðrik mikla.  En það var ekki góð samlíking.  Nær lagi var 
að flokka hann sem ráðgáta og draugskip.  Kútterinn kom aldrei með fisktitt að landi, öndvert 
við Friðrik mikli sem þó réri til fiskjar, hafði mannskap á launum þó lítil afli kæmi í land af 
honum.  En kútterinn gat gert eitt sem fáir gátu.  Vakti endalausa furðu.  Einkum 
hafnarstjórans sem best þekkti til aðstæðna um borð.  Nei, Kútter Konnsi SV var ekki 
„Draupnisvíkur Friðrik mikli.“-  

Í lúkarnum. 

Í vasa sínum geymdi hann lítið vasaljós sem kveikti með honum hugmynd um að kíkja niður í 
lúkar, sem hann hingað til hafði ekki gert né leitt huga sinn að fyrr en í þetta skipti.   

Hann gekk að lúkarkappanum og lauk upp káetuhurðinni.  Hurðin laukst léttilega upp og án 
neins ískurs í lömum.  Halda mátti að hurðin sú arna væri oft umgengin hurð, sem var fjarri 
öllu lagi.  Lamirnar voru liðugar eins og hafa reglulega verið smurða.  En það stóðst ekki: 

„Einkennilegt“- hugsaði hann á leið sinni niður káetustigann og þar niður í allt þetta þreifandi 
myrkur.  Aldrei nokkurn tímann höfðu menn í Draupnisvík orðið annarra mannaferða varir 
nema ferða Sigurfinns sjötta á hafnarbátnum.  Þeim var kunnugt um að starf hans fólst meðal 
annars í að fylgjast með skipum út á legunni.  Sérstaklega væru þau skilinn eftir mannlaus 
eins og fyrir kom að skeði um skip sem jafnvel voru skráð æi öðru þorpi eða bæjarfélagi en 
Draupnisvík.  Þótti fjörðurinn sumpart heppilegur fyrir legu skipa en misjafn áhugi eigenda 
um að vitja þeirra.   

Sigurfinnur stóð stundarkorn á gólfinu.  Birtan frá opinni hurð að ofanverðu laukst um hann 
þarna niðri.  Vistarverurnar innaf voru baðaðar kolsvarta myrkri.  Í þær sást ekkert.  Hann tók 
fram vasaljósið.  Ljósrák geislans klauf myrkrið og flattist út á vegnum gegnt honum.  Breytt 
og mikið matarborð blasti við og sitt hvoru megin við það kojuraðir á tveim hæðum.  Samtals 
tólf kojur.  Yfir eldavélinni aftast og eilítið til hægri hékk teiknuð innrömmuð mynd uppi með 
gleri á að framan á bleikmáluðum panilklæddum vegg.  Myndin var dæmigerð teikning af 
skeggjuðum skútukarli sem margir sögðu vera ímynd skútusjómannsins.  Myndin var af eldri 
manni með snjáðan hatt á höfði og pípu í munni.  Snoturleg en klassísk teikning af 
veðurbarinni manneskju.  Að áliti teiknara og landkrabba var andlit sjómanna merkt af 
vindum og sjómennsku áranna.  Slíkt andlit þótti viðeigandi og sóma sér vel á káetuvegg 
kútters og fiskiskips.   

Pottar, tvær pönnur og eldhúsáhöld héngu í krókum neðan úr loftinu og matardiskar í 
passlegum hillum föstum á veggnum.  Sex sentímetra breiðar og um tuttugu sentímetra langar 
skorður lágu langsum að framan sitt hvoru megin sem héldu diskunum kyrrum.  Aðferðin við 
að koma þeim þangað lá í að renna þeim inn fyrir að ofanverðu og niður fyrir innan.  Hvernig 
sem skipið valt og ólmaðist var leirtauið kyrrt á sínum stað.  Þrjár samskonar hillur voru við 
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hlið hinnar.  Allt að sjá var klárt til brottfarar.  Einvörðungu kostinn, mannskapinn og 
tilkynninguna um brottför skorti.   

Við enda stutts borðs stóð ferskvatnsdæla.  Þar var líka vaskur.  Fleiri skápar voru á þessum 
vegg fyrir eldhúsið, þurrmat og annað.   

Hafnarstjórinn gekk að dælunni og tók á sveifinni, handviss um að hún væri stirð í 
hreyfingum eða kikkföst.  Hvorugt gerðist.  Handfangið hreyfðist léttilega.  Og meira.  Vatn 
flæddi um stút.  Hann hreyfði handfangið og lét smávegis af vatni dreitla í lófa sinn og lyktaði 
af því og átti von á fúlli lykt.  Svo reyndist ekki vera.  Hann stakk tungubroddinum varlega í 
vatnið og bragðaði.  Vatnið virtist í lagi.  Aftur vakti þessi einkennilegi kútter honum hugsanir 
á borð við þessar:  

„Neitar að fúna, neitar að eldast og heldur vatni í tönkum heilu árum saman“- tjáði hann sig 
við skeggjuðu teikninguna á bak við glerið upp á vegg.  En þaðan komu engin viðbrögð og 
bara andlit sem leit til hliðar í frosinni stellingu.  Skyndilega fannst honum hann heyra bældan 
hlátur.  Hann beindi eldsnöggt ljósgeislanum að hljóðinu.  En þar var ekkert:   

„Nú dámar mér ekki.  Draugagangur ofan á allt hitt?“-   

Hann beindi ljósinu um vistarverurnar og á eftir inn í nokkrar kojur og ákvað að lyfta upp 
dýnum til að athuga hvort þar undir leyndust hlutir undir sem skírðu eitthvað fyrir honum.  
Ekkert var að finna.  Áhöfnin hafi hreinsað sitt og gert samviskusamlega.  Hvergi flís né arða 
til að skoða og skilja betur.  Undir einni dýnunni leyndist samanbrotin blaðsnepill.  Hann tók 
blaðið og stakk í vasa sinn.  Fleira var ekki að sjá í herberginu undir þilfarinu sem allur 
mannskapurinn hafðist við í útgerðartíma Kútters Konnsa SV.   

Hann kom sér upp á dekk, gekk kyrfilega frá káetuhurðinni, tók upp blaðsnepilinn og settist 
með hann á lestarlúgu.  Um var að ræða opnu úr dagblaði með dagsetningu á og ártali sem 
passaði við tímann sem skipinu var siglt þangað, lagt við stjóra og á eftir yfirgefið.  Nafn konu 
sást ritað á auða rönd fyrir ofan prentstafina efst til vinstri á blaðinu.  Fyrir aftan nafnið höfðu 
tölustafir verið ritaðir þvert yfir blaðsíðuna og langleiðin niður eftir henni til hægri.  Sama 
rithönd gerði þá alla.  Þeir bentu til spilamennsku og skráningar spilaslaga og notast við 
dagblað vegna skorts á skrifpappír um borð.  Tölurnar staðfesta allmargar spilaumferðir sem 
máski nóttin var lögð undir í:   

„Lítið verið sofið þessa nótt.  Bridsáhugi hefur vaknað hjá hluta kallanna.  Tómir spilahundar 
um borð?  Máski spilafíklar?“- Sigurfinnur reyndi áfram að ráða gátuna til að átta sig betur á 
en varð lítið ágegnt og alveg hættur að skilja upp né niður í einu né neinu kringum Kúttar 
Konnsa blessaðan.  Eitt taldi hann sig hafa lesið út úr þessu: 

„Nú get ég betur skilið hví báturinn endaði hér.  Yfirmenn skipsins hafa lagst í Brids.  Þekkt 
er að skip hætta að fiska á meðan Bridsinn gengur um borð.  Brids og fiskirí fer illa saman í 
nútíð eða fortíð.  Menn sem sagt hætta að sinna veiðunum og snúa sér Bridsnum.  Bridsinn 
lagði útgerðina að velli.  Gekk af henni dauðri“- er snöggsoðin niðurstaða Sigurfinns sjötta í 
máli Kútters Konnsa.“- Áhöld eru um áreiðanleika niðurstöðunnar og rétt svar langt í frá á 
leiðinni.   
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Eftir þessa pælingu leit hann í blaðið og nú í fréttatengda efnið í því og komst að raun um að 
opnan innihéldi áhugaverðan fróðleik.  Var þar greint frá að fyrsta þilskip íslendinga hafi 
komið til landsins 1866 og borið nafnið Sveinbjörg en áhugi íslendinga verið lítill fyrir 
dekkskipum almennt og fjölgun næstu ára því hæg og árlega þetta tvö til þrjú skip.  Eftir 
tuttugu ára „umhugsun“- verða svolítil þáttaskil er skútunum fjölgar á stuttum tíma í tíu og eru 
í borginni orðnar samtals 41. árið 1901.  Helmingur íbúa höfuðborgarinnar voru þá sjómenn 
og fjölskyldur þeirra.  

Sigurfinnur stóð á fætur og gekk að lunningunni á bakborða til að kasta af sér vatni.  
Gríðarmikill fjallgarður blasti við.  Ekkert annað skip lá við stjóra hinum megin fjarðar og 
bara ein hreyfing á flóanum.  Tígulegur Stríðalinn SV að sigla í átt að bryggjunni.  Báturinn 
var að koma úr víkinni.  Til stóð útbúa hann á veiðar: 

„Líklega Sólbergi kærkominn frétt í blað sitt?“- sagði hafnarstjórinn við sig sjálfan og stakk 
samanbrotnu blaðinu í vasa sinn og dreif sig frá borði.  Árabátur embættisins brást við með 
hefðbundnu ruggi, vaggi og veltum.  Hann leysti spottann, settist undir árar og réri í land.  
Með hverju áralagi færðist báturinn nær og er stutt var orðið eftir í Sænskbyggða bátinn 
varpaði skipið ankerum.  Skrúfan rótar upp sjó sem gekk fram með skipinu af rótinu.  
Skipstjóri hafði setti skrúfuna á „Bakk.“  Sæmi Summ var í einum brúarglugganum og sá 
hafnarstjórann róa farinu og stóðst ekki mátið: 

„Sæll, herra minn!  Settirðu í hann í dag?  Sé að minnsta kosti ekki fullan bát.“-  

Hinn kvað veiðina ekki mikla.  Hafi hann enda ekki farið á nein fiskimið.  Gat þess þó að eitt 
blaðsnifsi hefði hafst upp úr krafsinu: 

„Blaðsnifsi“- át hinn upp eftir honum: 

„Hvað gerir maður við gulnað dagblað“- Sæmi Summ var ekki að skilja. 

„Nú les það, maður“- var svaraði úr árabátnum:  „Blöð eru til þess að lesa....:“-  

Sæmi Summ greip af honum orðið: 

„eða grípur með sér á hlaupunum á kamarinn eftir snögga magapínu.“-  

„Nú skil ég“ – sagði Hafnarstjórinn: 

„Þú fékkst sem sagt drullu og blaðið þitt þá reynst þér sannur öryggisventill í sannri neyð.  
Snepillin sem ég nefndi inniheldur gamla frétt og fróðleik frá aldamótunum 1900.  Það verður 
áfram varðveitt:“-  

„Ha!  Frá aldamótum!  Fyrir eilífð!“- Át hinn upp:   

„Gerðist eitthvað þá?-  

Á meðan samtalið stóð renndi hafnarstjórabáturinn upp að bryggju og samtalinu sjálfkrafa 
lauk.   
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Á bryggjugólfinu girti Sigurfinnur sig í brók og leit yfir til Kútter Konnsa og herti beltið.  
Hann sá flaggið reisa sig og eins og veifa til sín og leggjast örskömmu síðar í dvala.  Reising 
flaggsins var af völdum austan vindstrengs sem gekk inn fjörðinn að austanverðu.  Slíkt kom 
fyrir og gat verið fyrirboði veðrabreytinga.  

Sæmi Summ var enn með höfuð sitt í einum brúarglugganum og gaf bendingar.  Eftir eina 
lyfti bóman sér í stöðu sem hún oftast var höfð í, ætti að nota hana.  Dekkuppstillingin var 
venju samkvæmt geymd í lestinni og komið fyrir áður en bátnum var siglt yfir í víkina og þar 
í lægi sitt.  Borðin yrðu hífð upp úr fiskilestinni og stillt upp á þilfarinu.   

Hafnarstjórinn hélt til skrifstofu sinnar og kom blaðsnifsinu frá því um 1900 fyrir í hillu upp á 
vegg.  Snifsið innihélt heimildir um tíma sem voru að ganga sér á enda í landinu en voru um 
tíma partur sumra íslenskra samfélaga.   

En allt þetta skeði fyrir þrem dögum og svolítið af vatni runnið til sjávar frá þeim tíma.  
Stríðalinn SV var að verða klár til síldveiðanna.  Bara herslumunur var.   

Viðgerðarmennirnir. 

Sigurfinnur stússast enn í kringum höfnina og réri eftir þörfum á bát embættisins.  Bátur 
hafnarembættisins var ekki stór og bara þriggja þófta bátsskel sem þrír, fjórir menn gátu 
komist fyrir í með þokkalegu móti.  Fyrir kom að hann réri út í bát á legunni með 
viðgerðarmenn sem fengnir höfðu verið til að lagfæra vél eða spilbúnað á dekki.  Þá voru 
með, auk mannanna, verkfæri og varahlutir og önnur ferð farinn, væri meira af dóti en komst í 
einni ferð.  Örskömmu síðar skilaði restin sér til viðgerðarmannanna.  Að þessir menn vildu 
frekar eigin árabát til umráða er hægt að skilja en vandinn að slík för voru sjaldnast tiltæk í 
plássinu.  Hafnarstjórabáturinn varð því oftast fyrir valinu.  Menn leituðu þangað fyrst en 
vissu að gat ekki orðið eftir við skipshlið.  Um borð komust þeir, sem var aðalmálið fyrir 
viðgerðina. 

Á meðan viðgerðarmennirnir unnu sína viðgerðarvinnu gat margt skeð sem tafði og mönnum 
yfirsést.  Það var þá sem knörr við skipshlið kom sér best.  Væri Sigurfinnur á bryggjunni var 
málið ekki flókið.  Menn veifuðu hendi eða kölluðu yfir.  Og hann brast við:-  

„Herrar mínir!  Hvað get ég gert fyrir ykkur?“- spurði hann við skipshlið.  Pallbifreið 
viðgerðarmanna beið þar sem skilið var við hana við enda bryggjunnar.  Á leiðinni yfir fékk 
Sigurfinnur oft sólarsöguna.  Ein var á þessa leið: 

„Mannkertið sem með mér er gleymdi legusettinu í smiðjunni.  Á þessari gleymsku hans 
strandar nú verkið.  Hve oft ég minnti hann að muna eftir settinu mann ég ekki.“- Hann benti 
á ungan manninn sér við hlið, frekar þungbrýnn: 

„Maður getur gleymt.  Gleymir þú aldrei?“- Sá yngri maldaði í móinn.  Orð hans voru í eyrum 
hins hreint kjaftbrúk. 

„Fyrr má nú gleyma en gleyma“- sagði ásakandinn.  Orðin ollu hlátri hinna tveggja sem í 
fyrstu ætlaði með manninn rakleitt upp á hæsta stað reiðinnar, sem mögulega hefði hvolft 
skelinni: 
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„Hvað er svona fyndið?:“- sagði hann hvasst. 

„Orðin sem þú sagðir.  Þú mundir ekki málsháttinn rétt.  Réttur er hann svona. „Betra er að 
rota en dauðrota...:“-  

„Skítt með alla málshætti og slíkt bull og flýtum okkur eftir legunum    -    sem þú gleymdir.- 
Hann varð að bæta þessu við.  Ásökunin sat föst í honum.  Engar tilslakanir, engin eftirgjöf 
voru heimilar hér.  Að hans áliti var málið grafalvarleg.  Sumpart refsivert.  Maður gleymir 
ekki legusetti né lykilatriðum hverrar viðgerðar: 

„Já, drífum okkur í land strákar og reddum þessu og munum eftir að strjúka á okkur kviðinn 
fyrir friðinn: 

„Hvolfdu ekki bátnum“- sagði ásakandinn er knörrinn valt á bæði borð: 

„Það varst þú sem ollir veltunum.  Ekki ég.“-  

„Sjórinn fer um kjölinn, krakkar mínir.“- Sigurfinnur sönglaði þekkta og vinsæla laglínu fyrir 
munni sér: 

„Kallandi á frið og ástarstund,“- botnaði yngri maðurinn, syngjandi rómi. 

Þriðji maðurinn tók ekki undir né sagði stakt orð og ennþá skelfilega fúll vegna 
ófyrirgefanlegs kæruleysi hins sem með honum var.  Söngur var honum síst í huga. 

Embættisbáturinn. 

Viðgerð báta út á þótti betra að undirbúa.  Flestir fóru þá leið og pöntuðu bát embættisins 
tímanlega.  Best þótt að hafa eigin bát til umráða.  Kom fyrir en var sjaldgæft.  Önnur leið var 
og fær strönduðu menn og þyrftu að komast til lands í hvelli.  En hún er nokkru seinfærari 
hinni og fólst í að gangsetja aðalvél eða ljósavél og grípa til talstöðvar skipsins og hafa 
sambandi við stjórnstöð sem tók málstað mannanna og hringdi í umbeðið símanúmer.  Smá 
vesen en það sem var gerlegt í stöðunni sem upp var komin.  Þetta gilti ekki að þessu sinni.  
Þrem korterum síðar var smiðjubílinn á sama stað á bryggjuendanum og mennirnir komnir um 
borð og luku verkinu á næstu þremur stundum.   

Von var á Blápensli SV 90 um kvöldið og í síðasta lagi næsta morgunn með góðan afla.  Gert 
var ráð fyrir smávegis stoppi og yfirferð um skipið.  Þar bjó Marri betur flestum öðrum í 
þorpinu.  Hann átti eigin skekktu.   

Víkin austan við Draupnisvík stóð auð eftir að Stríðalinn SV 103 hvarf þaðan.   

Hafnarstjórinn enn. 

Inn á milli beindi hafnarstjórinn huga sínum til væntanlegrar vélar.  Samt var í honum lítil 
tilhlökkun.  En hverju réði hann.  Honum æðri menn sáu um ákvörðunartökur í veigameiri 
atriðum.  Og satt að segja var hann sáttur við árarnar og að heyra vatnshljóðið leika um eyru 
sín á góðviðrisdögum.  Svolítið hafði þó dregið úr þessum ferðum um hafflötinn eftir að 
frönsku skútunum tók að fækka á firðinum.  En árarnar, gjálfrið af hvort sem var árablöðum 
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eða öðru í kring höfðu fylgt honum svo lengi að hljóðin voru partur af vinnu hans hjá höfninni 
í Draupnisvík.   

Keipar bátsins voru tréstykki sem sátu fastir ofan á lunningunni sitt hvoru megin en ekki þessi 
U- laga lausu járnstykki með svolitlu röri á undir miðju U- stykkinu sem gekk ofan í rör 
áföstu lunningunum til beggja handa.  U- stykkin voru fjarlægð er að landi kom og geymd á 
góðum stað um borð í bátnum og menn sóttu er hefja átti róður.  U- stykkin þótti hinum 
útbúnaðinum betri.  Fyrir kom með áföstu keipanna að árin skryppi upp af.  Vél og skrúfublöð 
leystu menn frá öllu þessu.    

Dag einn komst svolítill vindur undir þessa vængi vélaniðursetningarinnar er að bar mann úr 
borginni sem svolítið ýtti undir Sigurfinn sjötta um að styttast færi í verkið.  Var hann þá 
staddur á bryggjunni að stafla saman trékössum vegna smábáts sem þangað kom snemma um 
morguninn og kastaði örfáum kílóum af fiski á land og verkamenn á vegum fiskvinnslu Marra 
sóttu á handvagni og færðu yfir í vinnsluna og afhentu vigtarnótu og komu kössunum aftur 
fyrir á bryggjuna.  Von var á meiri afla frá nokkrum trillum.  Trillan með slattann losaði 
landfestar og hélt þegar til hafs en var ekki fyrr horfinn er önnur trilla sást álengdar stíma í átt 
að bryggjunni og enn lengra í burtu tvær til viðbótar stefna sömu stefnu.  Hafnarstjórinn tíndi 
saman trékassanna og raða upp er manninn að sunnan bar að.   

Erindi aðkomumanns var að skoða farið með það í huga hvort mögulega mætti sleppa 
styrkingum fyrir vélina sem sumir árabátar þurftu.  Hann klifraði niður bryggjustigann utaná 
bryggjunni og skoðaði litla farið og klóraði sér í höfðinu og nuddaði vanga sinn flötum lófa 
og kallaði á eftir upp til Sigurfinns: 

„Þar fór í verr, félagi.  Held að við komumst ekki hjá að styrkja byrðing bátsins með auka 
bandi á bæði borð og jafnvel tveimur aukaböndum:“ 

„Hvað kostar svona verk?:“-  

„Allt kostar eitthvað og giska ég á sé eitthvað innan við milljónina.“-   

„Milljón!“- át hinn upp eftir manninum að sunnan: 

„Þá, hygg ég, að betra sé að selja fleyið eða setja á brennu næsta Gamlárskvöld,“- gersamlega 
gapandi yfir okrinu í þessu liði þarna á sunnanverðu landinu. 

„Kannski verður verðmiðinn ekki alveg svona hár en verkið verður ekki ókeypis.“-  

„Átti heldur ekki von á því.“- Sigurfinnur fylgdist með manninum klifra upp bryggjustigann 
og koma sér upp á bryggjuna og þurrka sér um hendurnar í buxur sínar.   

Á meðan á þessu öllu gekk sigldi fyrri trillan framhjá þeim og lagðist upp að bryggju.  Menn 
frá fiskverkun Marra voru komnir með handvagninn.  Aflinn reyndist rýr og kannski tvö, þrjú 
hundruð kíló: 

„Fiska bátar hér fyrir austan ekkert“- spurði aðkomumaður hafnarstjórann er hann leit ofan í 
bátinn og sá tittina í botni hans.  Reykjavíkurbátar koma þessa daganna með hreint ágætisafla 
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að landi.  Sigurfinnur gaf ekkert uppi um orð mannsins.  Voru þau enda bara dæmigerður 
hroki reykvíkingsins í eyrum sanns landsbyggðarmanns. 

Og enn gaf maðurinn út yfirlýsingu.  Nú vegna hæðarmunarins á bát og bryggjugólfi og gat 
ekki hamið sig í að nefna nokkrum orðum gæða muninn á að nota aflíðandi bryggju sem 
gengi út í sjóinn og næði niður fyrir stórstraumsfjöru, eins og væri í Reykjavík, sem gerði 
bátum kleyft að vera í sömu hæð og bryggjugólfið hvort sem væri flóð eða fjara: 

„Alger draumur“- Sagði hann.  Og bætti við: 

„Þið ættuð að fá ykkur slíka bryggju.“- Maðurinn, skelfilegur monthani, tók upp úr vasa 
sínum minnisbók sem hann skrifaði í athuganir og ábendingar um verkið sem gera þurfti á 
embættisbátnum fyrir vélarniðursetninguna.   

Athugunum mannsins lauk og gengu þeir saman til hafnarskrifstofunnar til að fara betur yfir 
verkefnið framundan og þiggja ráð hvorir frá öðrum.  Þeim samanburði lauk og hófust á eftir 
umræður almenns eðlis.  Var þá komið á borð rjúkandi kaffi og smávegis með því. 

Nýi hafnarbáturinn? 

Aðkomumaður benti á að best væri fyrir Draupnisvíkurhöfn að fá nýjan hafnarbát sem að 
líkindum:  „Verður ekkert líkur þessum“- eins og hann sagði:   

„Við í Reykjavík....“-  

„Má ekki bjóða þér meira kaffi og brauðsneið með hangiketi?“- Sigurfinnur teygði sig snöggt 
í drykkinn og bauð gesti sínum ábót og rétti fram brauðsneið.  Samtalið hélt áfram, en örlítið 
breytt.   

Sjálfur sagðist hann sjá um ísetningu vélarinnar og skrúfubúnaðinn en fengi mann að sunnan í 
að styrkja bátinn.  Væri það fagmaður, lærður skipasmiður frá Danmörku, sem starfaði við 
íslenska skipasmíðastöð sem inn á milli hlypi í þessi verk:   

Ekkert fúsk, sem sagt“- skaut Sigurfinnur að og vildi nefna viðgerðamenn bæjarins en hætti 
við.  Fannst það vera pínu pínlegt fyrir sig.  Gesturinn beit í brauðsneiðina með hangiketinu á: 

„Alveg rétt, félagi, ekkert fúsk og bara vönduð vinna.  Er vélin kemur kem ég aftur til ykkar 
og við hefjumst handa.“-  

Utan af sér hafði reykvíski aðkomumaðurinn heyrt að eftir seinasta lagi tvö ár yrði í 
Draupnisvík alvöru skip með alvöru búnaði sem ekki bara aðstoðaði eigin skip heldur sinnti 
höfnunum í kring og væri útbúið með þeim hætti að geta farið útfyrir fjarðarmynnið og til 
skipa í nauðum talsvert langt frá landi.  Hann dró máli sínu til stuðnings upp ljósmynd af 
erlendum báti sem notaður væri í ákveðinni höfn ytra sem hann taldi hug á að kaupa til 
landsins.   

Myndin var af tréskip í kringum tíu tonn.  Báturinn var mjór og langur með lága yfirbyggingu 
sem teygði sig yfir mest allt dekkið með gangvegi meðfram á bæði borð.  Maður sem stóð við 
hlið yfirbyggingarinnar, þar sem hún var hæst á dekki, náðu upp fyrir hana en hún samt í 
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venjulegri hæð fyrir mann inni.  Gengið var inn í stjórnpall skipsins af dekki bakborðsmegin 
og var þaðan einnig hægt að komast inn í bygginguna fyrir aftan hann og í rýmið fyrir framan 
brú.  Aftari viðbyggingin var fyrir sjúkling sem færa þurfti á sjúkrahús og gat læknir eða 
sjúkraliði verið með í ferð og sinnt fólkinu.  Utan á bátnum á bæði borð var sex bíldekkjum 
raðað.  Sagði maðurinn aðspurður að dekkin væri til hlífðar bátskrokknum og að bátar af 
þessari gerð væru oft í talsverðu návígi við skip í höfnum og hætta á hnjaski meiri en gerðist 
með flest önnur skip.  Fyrir bíldekkjanotkuninni væri góð reynsla, sagði hann, og sannað að 
væri til verulegra bóta. 

Um sexleitið um kvöldið hífði Stríðalinn ankerin og sigldi til hafs með báða nótabátanna 
hangandi í Davíðunum og nótina í öðrum þeirra.  Klukkan tuttugu og eitt sama kvöld sigldi 
Blápensill SV til hafnar og lagðist að bryggju með um fjörtíu tonn af fiski lestinni.  Löndun 
hófst undireins og landfestar voru bundnar.  Tók að venju Marri sjálfur á móti endunum.  
Menn frá verkuninni unnu yfirvinnu og fluttu aflann í hús.  Hann yrði unninn næstu daga.  
Næg verkefni voru framundan í fiskverkunarstöð Marra. 


