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7 kafli 

Götumyndin. 

Daginn eftir yfirgaf maðurinn að sunnan Draupnisvík.  Hann sagðist koma til þeirra aftur að 
viku liðinni.  Nafn mannsins er Ásröður Blængsson, menntaður vélvirki og nafn hins 
mannsins sem með honum kemur Max Leonsson Dansklærður skipasmiður með hæstu 
einkunn allra nemenda.  Max var sérdeilis stoltur af árangrinum og góðri einkum sinni.  Eftir 
heimkomuna var slegið upp veislu til heiðurs honum.  Ættmönnum var boðið.  Veislan var 
haldin á heimili foreldranna.  Þar var þröngt setið.  Æskuheimili Max var ekki stórt.  Samt tók 
hann ákvörðun um að læra skipasmíði í þessu litla húsi foreldra sinna og taldi fag til 
framtíðar.  Áður en matföngin voru borin fram flutti Leon stutta skrifaða ræðu sem hann 
samdi kvöld eitt skömmu áður en einkunnin var gerð kunn.  Ræðan byggði mest á 
bréfaskriftum þeirra feðga á námstíma sonarins.  Góð niðurstaða prófanna var ekki eitt orð um 
í samantektinni.  Fólk vissi hana.  En veislan og ræðan þótti viðeigandi.  Eru skólalok hvers 
manns líka viss tímamót.  

Hinn vel menntaði Max. 

Árangurinn vakti víðar athygli en meðal heimamanna einna.  Dönsk dagblöð tóku málið að 
sér og gerðu skil í frétt þar sem piltinum var hælt.  Mönnum þar þótti árangurinn 
eftirtektarverður og hvati til annarra sveina um að kynna sér fagið.  Danskar 
skipasmíðastöðvar töluðu oft um skort á lærðum mönnum í fagið og fannst einkar viðeigandi 
að blása í lúðra vegna árangurs Max til að ýta á unga menn í námið.  Skipasmíðar er stór 
iðnaðargrein í Danmörku og gafst kjörið tækifæri til að draga allt þetta fram.  Lengi hafa 
Danir byggt skip og selt til landanna og skipaiðnaðurinn því mikilvægur Dönum en biði af 
tjón minnkaði áhugi fólks á að nema fræðin.  Dönsk smíðuð fiskiskip sigldu víða um á 
höfunum og veiddu fisk og gerðu á fleiri stöðum en í Draupnisvík.  Bátar Marra voru Danskir 
fiskibátar.   

Strax um haustið varð vart aukningar í þessari deild Danskra Iðnskóla.  Hvatningin náði að 
nokkru leiti að virka.  Viðbrögð öll hjá Dönum voru óvænt, óalgeng gagnvart hjálendu sinni 
Íslandi og fátítt að íslenskir einstaklingar næðu athygli á borð við Max.  Má segja að hann hafi 
um stund verið borinn um í gullstól af sjálfum Dönum.  Í raun er fátt til merkilegra en atvikið 
með hann Max.  Sagan kennir að oft hafi samskiptin þarna á milli verið stirð, þver, treg, þreytt 
og hæg?  Maðkað korn, og það allt?   

Eitt dönsku dagblaðanna tók svo djúpt í árinni að hvetja Danskar skipasmíðastöðvar til að 
gera Max starfstilboð.  Blaðið klykkti út með orðunum að alltaf gæti Danski skipaiðnaðurinn 
bætt á sig blómum.  Árangur Max taldist til eitt þessara blóma og því eftirsóknarvert.  Fagurt 
blóm er þó ekki fagurt blóm nema í hendi sé. 

Max hafði aðra áætlun um sig sjálfan en að smíða skip með Dönskum og á Danskri grund að 
námi lokni.  Plön hans stóðu ævinlega til starfa á íslenskri grund og í eigin landi og taka þátt í 
uppbyggingu allri þar.  Á Íslandi vildi hann vera með í smíða skip og mörg skip og heilan 
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helling af fiskiskipum.  Hans villtustu draumar snérust um að stofna eigin skipasmíðastöð 
með nafninu „Skipasmíðastöð Max h.f.“- og fannst hljóma nokkuð vel. 

Margt skorti íslendinga og margt var enn ógert í landinu og margt líka áunnist.  Starfsöm hönd 
og heiðarleg vinnur hvarvetna verk til uppbyggingar og gerir á sumum stöðum hreint 
kraftaverk.  Max var tilbúin til að vera starfandi hönd á Íslandi og að nýta lærdóms sinn þar.  
Það var þessi hugsjón sem að endingu rak hann til að nema skipasmíðar og að þola langa 
fjarveru frá æskuslóðunum sem hann unni þekkti best af öllu og jafn vel og sína eigin fingur.  
Hvað sem yrði úr var komið nafn á fyrirtæki sem Max um tíma dreymdi um að stofna, eiga og 
reka.  Ráð menn í vinnu og vera aðilinn sem skaffar og ber ábyrgð.  En meira þarf til en 
eintómt nafnið og góðan ásetning.  Og draumur unga mannsins náði ekki fram að ganga.  Var 
líkast til heldur villtur.   

Eins og áður segir var eftir heimkomuna efnt til veislu til að fagna áfanga sonarins.  Allur 
undirbúningur og kostnaður var gjöf foreldranna.  Og dagurinn rann upp sem halda átti 
veisluna á.  Gestirnir hver á eftir öðrum knúðu dyra og gengu í hús prúðbúnir.  Er gestirnir 
voru sestir til borðs flutti Leon ræðuna.  Fram í eldhúsi kraumaði undir veislumatur á 
kolaeldavél heimilisins.  Reyk lagði upp um skorstein og yfir í næsta nágrenni.  Um neitt slíkt 
var ekki fengist.   

Næsta dag afhenti Leon syni sínum útskriftarræðuna til eignar sem hann veitti viðtöku og 
sagðist varðveita og taldi sig gera.  Ræðunni var komið fyrir í gömlum skáp sem fylgdi 
honum og komið þar fyrir í lokuðum pappakassa.  Og árin liðu og Max eignaðist konu og 
þeim hjónum áskotnast eigið húsnæði áður en fyrsta barn þeirra fæddist.  Og börnin urðu fleiri 
og fleiri fæturnir sem nutu þess að hlaupa berfætt um í húsi foreldra sinna.  Ræðan var geymd 
á ákveðnum stað í forláta skáp.  Hann var arfur hans frá afa sínum og féll í hans hlut að taka 
við er dánarbúinu var skipt.   

Er hann mörgum árum síðar vildi rifja upp gamla tíma og lesa prívat orð föður síns í sinn garð 
að þá skeði nokkuð óvænt.  Ræðuna var hvergi að finna.  Hann fletti gegnum blaðabunkann í 
kassanum og í næstu kössum einnig.  En allt án árangurs.  Hafði ræðan gufað upp?  Gat slíkt 
gerst?   

Árin halda áfram að koma og fara.  Afkvæmi hjónanna eru engin börn lengur en voru á sínum 
tíma börn sem fóru víða og drógu allskonar upp úr kössum í geymslum og skápum eitt og 
annað til að skoða.  Fyrir kom eftir hugdettu að umbreyta gömlum bréfum og dagblöðum í 
bréfskutlur sem flugu um herberginu þar sem þau voru þá stödd í.  Keppni hófst um hver gæti 
látið sína flaug lenda ofan á skápnum sem pappírinn var geymdur í.  Bréfflugvélar hafa þann 
hvimleiða eiginleika að lenda sjaldnast þar sem þeim er ætlað og á öðrum stöðum.  Sumar 
flugu beina leið út um opin glugga herbergisins og sáust ekki meira. Faðir þeirra var sér 
meðvitaður um gramms barna sinna en taldi ræðuna óhulta.   

Eftir smávegis leit og grams í skápum og skápnum sem ræðan var komið fyrir í fór að læðast 
að honum ægilegur grunur.  Hann gekk aftur frá kössunum og læsti skáphurðinni í þetta skipti 
og setti lykilinn á stað sem þau hjón ein vissu um.  Grunur hans reyndist réttur og opinberaðist 
kvöld eitt fyrir skömmu er börn hans, þá orðin fullorðið fólk, sátu öll saman á heimili foreldra 
sinna eftir dýrlega máltíð og spjölluðu um gamla daga.  Eins og venjan er á slíkum stundum 
fóru samræðurnar vítt og breytt um völlinn og var á eitt og annað minnst og inn á milli hlegið.  
Á einum stað samræðnanna rataði kassinn góði inn í upprifjun fólksins.  Max hlustaði og 
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vaknaði hressilega upp er kassinn var nefndur og greip orðið og tjáði sig um ræðuna.  Hvort 
hún hafi verið þar þá.  Mundi annar sona hans eftir kassa þessum í tilteknum skáp með 
nokkrum gulnuðum blöðum í.  Hvort ræðunni hafi verið umbreytt í fagra fljúgandi flugvél 
mundi hann ekki en samt að efniviðurinn var sóttur í tiltekinn kassa.  Þetta nægði Max.  Loks 
hafði hann fullgilt svar og taldi sig vita málavexti.  Ræða Leons sem hann flutti í veislunni 
forðum var tröllum gefin.  Hún endaði sem leikfangaflugvél fjölskyldumeðlims sem flaug út 
um glugga á efri hæð og hvarf til eilífðarnóns.  Var til þessu verra?  Vissulega tjón en líka 
léttir í því ljósi að betra sé að vita hvernig í málum liggi.   

Það sem eftir lifði kvölds var Max fáorðari en venjulega er fjölskyldan hittist.  Eftir þessu 
tóku afkvæmin og minntist einn á við systkini sín er þau gengu stéttina í átt að garðhliðinu, að 
kallinn hafi orðið sérdeilis fúll við fréttina um lyktir ræðunnar.  Einn af fólkinu skildi það nú 
vel.  Hliðinu var lokið upp og hvíslaðist hópurinn þar og fór hver til síns heima, eftir 
ánægjulegan dag með foreldrum sínum. 

Meira úr sögu Max. 

Max bárust engin tilboð Danskra skipasmíðastöðva utan þessa eina sem kom frá 
skipasmíðastöðinni K. S. Jesper sem bauð fram ráðningasamning til lágmarks tíu ára.  K. S. 
Jesper skipasmíðastöðin rekur fjölda stöðva víða um Danmörku og hefur um 5% allra 
pantanna í heiminum sem berast skipasmíðastöðvum um nýsmiði skipa.  Tilboð félagsins kom 
of seint og Max kominn til starfa við fagið á Íslandi.  Skipasmíðastöðin K. S. Jasper er þekkt 
stöð hjá íslenskum útgerðarmönnum og smíðað fjölda íslenskra báta.  Grástakkur SV og 
Blápensill SV, bátar Marra, eru ekki frá þessari Dönsku skipasmiðastöð heldur annarri 
Danskri skipasmíðastöð.   

Aftur í Draupnisvík. 

Hver sem ástæðan er fannst Ásröði vélvirkja upplagt að láta söguna um Max fylgja áður en 
hann kveddi bryggjuvörðinn í Draupnisvík og flygi suður á bóginn.  Kæmi hann enda með 
honum næst og ágætt að vita svolítil deili á fólki sem væntanlegt er.  Kannski vildi hann skilja 
eftir í þorpinu almennilegan og alvöru námsárangur manneskju úr Reykjavík.  Hér má aftur 
heyra Reykjavíkurgorgeir? 

Ítarleg saga Ásraðar um Max voru lokaorð mannsins.  Eða svo gott sem. 

Lítill bifreið með keðjureykjandi bílstjóra í var fyrir nokkru kominn.  Um klukkutíma akstur 
er til flugvallarins.  Hvenær þeir legðu af stað gat engin sagt til um.  Sunnlendingurinn 
samkjaftaði ekki og engin von til að hann drifi sig yfir í bílinn fyrr heldur en hann þegði.  Sem 
hann auðsjáanlega var tregur til að gera: 

„Gaman væri fyrir ykkur hér í Draupnisvík að eiga mann á borð við Max“- sagði Ásröður og 
rétti fram hönd sína og kvaddi bryggjuvörðinn og tróð sér inn í bifreiðinni sem búið var að 
gangsetja:  

„Við eigum einn.“  Hrópaði Sigurfinnur á eftir honum:   

„Sérann í þorpinu:“- Þessu náði Sigurfinnur að kalla til hans áður en bílhurðin skall í falsið.  
Hurðin opnaðist og höfuð snérist í átt til hans: 
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„Sérann?  Áttu við prestinn?- Maðurinn hló er hinn jánkaði þessu: 

„Iss!  Við í Reykjavík eigum nú slatta til af þeim.“- Honum fannst ekki mikið til koma og 
samlíkingin lítið siglda hjá því að fá státað af skipasmið með hæstu einkunn.  Rúðan 
bílstjóramegin skrúfaðist hratt niður er farþeginn var sestur.  Sígarettureyk lagði útum hann.  
Heill mökkur. 

Síðast af öllu gat Ásröður þess við Sigurfinn að hann kvöldið áður hefði fengið símhringingu 
að sunnan þar sem tilkynnt var að skipið með bátsvélina kæmi til hafnar í Reykjavík eftir einn 
sólahring og færi undireins á ströndina eftir viðdvöl sína í borginni og kæmi hingað eftir tvo, 
þrjá daga og að hann yrði þá kominn til baka: 

„Þetta er allt að koma Sigurfinnur.  Allt að koma.“- voru loka, lokaorð 
Reykjavíkurgorgeirsins.  Nú gat óþolinmóður bílstjórinn loks ekið af stað og skutlað kallinum 
úr höfuðborginni á flugvöllinn: 

„Hvað sumt fólk þarf að tala“- hugsaði bílstjórinn með sjálfum sér er hinn tróð sér í sætið við 
hlið sér en leist ekki á blikuna er maðurinn lauk enn upp hurðinni til að svara Sigurfinni sjötta.  
En það varði bara andartak og ekki sögunni meira.   

Sigurfinnur sjötti stóð eftir og horfði á bifreiðina aka upp veginn til hafnarinnar og beygja inn 
á aðalgötuna til vesturs og hverfa.  Olíulitaðan reyk lagði út um púströrið er fastar var stigið á 
bensíngjöfina.  Menn voru að flýta sér.  Vildu fara hratt yfir.  Skammt þar frá eru einkahúsin í 
vesturenda þorpsins sem verið er að reisa í Draupnisvík og útskírir hamarshöggin sem annað 
veifið svifu um loftið og náðu eyrum mannanna.  

Eftir þessum vegi sem reykvíkingurinn var nú komin á var hægt að komast til Reykjavíkur.  
Nokkuð löng leið, en það sem í boði er.  Árfarvegirnir við stóra jökulinn klauf vegakerfið og 
gerði mönnum verkið óvinnandi að loka hringnum og gera einn samfelldan veg kringum 
landið.  Sunnan menn sögðu að hægt væri að brúa árfarveginn á söndunum.  En er að marka 
það?  Var mönnum ekki kunnugt um vatnsflóðin sem æða undan jöklinum á nokkurra ára 
fresti og hirða allt sem fyrir er?  Sunnlendingum er ekki sjálfrátt og reisa tómar skýjaborgir. 

Eftir að hinn var farin suður á bóginn stóð Hafnarstjórinn smá stund þar sem þeir höfðu 
spjallað saman og strauk um höfuð sitt flötum lófa aftur á hnakka og klóraði sér stundarkorn í 
hnakkanum úr því að fingur hans voru þar.  Reykvíkingurinn var eftirminnilegur.  Ekki 
vantaði það en þvílíkt sjálfumglaður.  Að sumu leiti var Sigurfinnur sjötti ekki ánægður:-  

„Sunnlendingurinn kallaði mig bryggjuvörð.  Veit hann ekki að ég er Hafnarstjóri í 
Draupnisvík og á til opinberan einkennibúning embættisins og húfu og hef unnið mig upp úr 
bryggjuvarðarstarfinu og hef bát til umráða sem aðrir tala við mig um sem vilja nýta sér hann.  
Einnig hef ég fulla heimild til að taka gjald fyrir notkunina.  Hann talaði við mig eins og væri 
ég aumur húskarl og ennþá óbreyttur bryggjuvarðarpúki með það starf að taka móti endum 
bátanna og draga fram vatnsslönguna og tengja við vatnsstútinn og afgreiða bátanna um vatn 
sem um báðu.  Kannski að maður héðan í frá noti húfuna í starfi og klæðist 
hafnarstjóradressinu á tyllidögum?  Að vísu gegni ég öllum almennum störfum bryggjunnar 
eins og er.  En það er vegna yfirvaldsins sem ræður ekki manneskju á móti mér þrátt fyrir 
ítrekað beiðni um“-  
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Að samkomulagi varð að Ásröður og Max gistu í húsi hafnarstjóra.  Húsið stendur í miðju 
þorpi við þvergötu í bænum.  Nokkur hús eru við þessa götu.  Niðursetning vélarinnar tæki 
nokkra daga og hæstalagi viku og var planið.  Ákveðið var að vinna verkið í víkinni austan 
Draupnisvíkur og koma bátnum á land í sandfjörunni þar.  Verk Sigurfinns var að útvega 
farartæki sem flytti allt efni til víkurinnar og vera mönnunum innhandar.  Var vegalengdin 
stutt og vegurinn út í víkina oft illa holóttur en fær.  Víkin sjálf hentaði vel slíku verki.  
Veðrið?  Hvernig verður það?  Algerlega óútreiknalegt.   

Hús Sigurfinns sjötta. 

Hús Sigurfinns er ósköp venjulegur íverustaður með garði og vírnetsgirðingu allan hringinn.  
Á nokkra metra kafla voru nokkrar sjö sentímetra breiðar og eins metra langir trélista til loka 
girðingunni með kringum húsið.  Örlítið hafði vantað upp á lengd vírnetsins.  Lóðin þoldi 
slælega umhirðu en gras slegið með orfi og ljá tvisvar, þrisvar á sprettutíma sumarsins.   

Um 1930 lagði hreppsnefndin á fundi til auknar vegaframkvæmdir í þorpinu og að hliðargötur 
sem þyrftu breikkun yrðu breikkaðar.  Rökin voru bifreiðarnar sem allt benti til að ykjust til 
framtíðar litið.  Auðvelt var að fallast á slík rök.  Flestum var ljós máttur bifreiða sem gilt 
samgöngutæki.   

Breikkunin yrði á kostnað lóðanna sem stóðu meðfram vegum sem breikkaðir yrðu.  Að 
sneiða af þeim var eina leiðin.  Á meðan bílaeign þorpsbúa er lítill og lengi vel aðeins ein 
bifreið, líkt og gilti í þorpinu í áraraðir, eru mjóar götur ekki vandamál.   

Málið endaði ekki með ákvörðuninni um að sníða af lóðum bæjarbúa heldur fengju eigendur 
lóðanna skaðabætur.  Verk hreppsnefndarinnar var einnig að finna út úr þessu máli.   

Hreppurinn var eigandi sumra lóðanna og þurfti nefndin ekki að fjalla meira um þær og bara 
eignarlóðirnar.   

Þegar menn urðu ásáttir um hvað sanngjarnt væri að greiða í formi skaðabóta var samið bréf 
til viðeigandi íbúa og bréfin póstlögð og mönnum kynnt hvað framundan væri.  Þessum 
íbúum var boðið að bera fram kæru væru þeir ekki sáttir við upphæðinna.  Einhverjir kærðu 
útkomuna.  Sumir urðu sárir og fannst að sér vegið en gerðu ekkert frekar.  Vart varð 
allskonar tilfinninga viðbragða.  Nokkrir litu bréfið sem ónýtan dag fyrir sig.  Menn ýmist 
brostu út í bæði eða urðu daprir og sumir alveg hundfúlir.   

Húsin ofan við fremstu línuna sluppu öll.  Bæturnar slá á uppkomin særindi þó sumir hefðu 
viljað sjá þær örlítið ríflegri.  Bara einn í bænum hoppaði hæð sína af gleði við töluna sem 
blasti við augum sínum og hló er hann sá hversu lítið hann missti af lóðinni.  En bæturnar 
maður minn voru svimandi!  Til öryggis leit hann aftur á utanáskrift umslagsins til vera viss 
um að bréfið væri örugglega til sín en ekki annars íbúa í götunni.  Svo reyndist ekki vera: 

„Maður kærir ekki svona niðurstöður“- sagði hann við sjálfan sig og setti bréfið kampakátur 
ofan í skúffu skrifborðsins:   

„En með þessum hætti verður þetta allaf og sumt fólk sér afskaplega sérgott.“- voru orð Marra 
er kom að umræðu um ýmis svona mál í lífi fólks og þessum bótagreiðslum hreppsins á árum 
áður.   
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Og verkframkvæmdir hófust.  Á sumum stöðum tók vegurinn mest alla lóðina og eftir skilinn 
um þriggja metra breiður blettur þar sem mest var skorið.  Vegastæðið fékk forgang og hélt 
breidd enda á milli.  Eða eins og mögulegt var.   

Eftir breytinguna gengu menn eftir akveginum en ekki á sérstökum gangstíg.  Svarið sem fólk 
fékk sem innti eftir akkúrat þessu var:  

„Því miður var ekki pláss fyrir gangbraut nema á nokkrum stöðum“- sögðu vegavinnumenn er 
fólk vatt sér að þeim til að spyrja hverju slíkt sætti.  Oftast var vísað á verkstjórann og sagt um 
að hann hefði svör á reiðum höndum og að þeir bara að vinna vinnuna sína.  Og reiddu haka á 
loft og keyrðu af afli ofan í jörðina og mokuðu upp á vagn með hest spenntan fyrir sem 
kúskur leiddi.  Yfirmaður ku vita meira um málið en mennirnir sem verkfærin handléku og 
puðuðu við verkið.   

Verkið þótti brýnt til framíðar litið og töldu þeir framsýnustu í nefndinni að verulegar 
breytingar ættu eftir að verða á bílaeign landsmanna breytingu sem og hér í Draupnisvík er 
fram liðu stundir.  Hreppsnefndin vildi undirbúa þorpið fyrir þessa komandi tíma.   

Eðlilegt er að fólk taki svona misvel.  Íbúðarhús og nánasta umhverfi hafa tilfinningalegt 
gildi.  Engin samt þrætti fyrir að bifreiðaeign manna almennt ykist?:   

„Lúsug bíldrusla er það sem koma skal og ég og mitt verður að víkja fyrir henni“- lét eldri 
maður hafa eftir sér sem réri á árabát gerðum út frá Draupnisvík og vegaframkvæmdirnar 
ennþá í fullum gangi.  Báturinn liggur nú upp í fjöru og orðin fúasprekið eitt.  Orð mannsins 
voru sögð við hlið Gamla Fords sem þá var enn notast við og verið að pikka síðustu fiskanna 
úr róðrinum úr fjörunni og upp á pallinn.  Góða matarstærð af ýsum hafði manninum 
áskotnast í róðrinum.  Ein þessara ýsa lenti þó ekki upp á palli gamla Fords heldur í hendi 
manns sem kom að og kannaði hvort hann gæti ekki fengið ýsu í soðið með sér heim, sem var 
auðsótt mál.   

Túrakallinn. 

Einn íbúi, sem við breikkun vegarins missti sneið af garði sínum, hafði einmitt lagt drög að 
fegrun garðs síns á kaflanum sem vegurinn hirti.  Og hvort hann gat ekki réttlæt langt og 
strangt fylliríið.  Og líka gerði.  Þrjár vikur lágu í valnum og í fullri gleymsku áður en aftur 
var staðið á fætur. 

Þorpið Draupnisvík er eitt þorp með öllu.  Þar leyndist einnig túrakall.  Ofdrykkja hefur 
hvarvetna svipaða birtingarmynd.  Býr við sömu afsakanir.  Skitin akvegur sem koma átti og 
akkúrat þar sem stórfengleg fegrun garðs manns þessa skildi vera.  Nú var allt orðið að engu 
vegna vegaframkvæmda hreppsnefndarinnar á eign hans.  Hvað í veröldinni gat afsakað betur 
ærlegt fyllerí þegar þaulskipulagt verkferli manns er hrundið á bak aftur?  Þetta vitaskuld sá 
ekki sérann sem stundum kom til túrakallsins og benti honum á vandann.  Eins og hann byggi 
við einhvern vanda af áfenginu:   

„Líttu þér nær séra minn,“- sagði hann við fluguna sem suðaði í glugganum er hann horfði á 
eftir prestinum gegnum gluggann heima yfirgefa hús sitt: 
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„Heldur sérann virkilega að drykkja sé fyrir mér vandi?  En hvar væri ég staddur gæti ég ekki 
drekkt sorgum sínum og gleymt mér?  Lágu ekki sönnunargögnin fyrir?  Hafði ég ekki misst 
spón úr aski mínum og lóðin, réttmæt eign mín, hirt af mér  -  að hluta?  Og var það ekki 
hreppurinn sem hirti partinn fyrir sig?  Að vísu gegn greiðslu, sem er gott.  Nei.  Ekki þarf að 
kanna málið neitt frekar.  Var ekki missirinn borðleggjandi og planið um fegrun garðsins öll 
farin.  Til að gleyma skellnum drekk ég og svo örlítið meira og svolítið lengur í einu.  Var til 
eðlilegra leið í svo erfiðum kringumstæðum og sjokki?  Að vísu taldi presturinn svo vera.  
Þessir prestar maður?  Eru þeir bara ekki fuss og svei og lýður sem böggar fólk?“- hrökk út 
um munn mannsins við tilhugsunina eina um sérann í Draupnisvík, lóðarmissinn og að verða 
að leggja frá sér planaða garðfegrunina.   

Og það kom meira:   

„Nei, ég er ekki sá versti hér í þorpi þó presturinn gefi slíkt til kynna.  Óbeint.  Og er ekki 
almennt presta siður að tala helst aldrei hreint út um eitt né neitt?“- Maðurinn fann illskuna 
magnast inn í sér af eigin orðum.  Æstur og pirraður sneri hann sér að flöskunni, skrúfaði 
tappann af og teygaði stórum.  Hafði fengið nóg.  Hyldýpið beið hans með ginið upp á gátt.  
Bakkus konungur er mættur.   

Fjölgun bifreiða. 

Vissulega hafði orðið aukning bifreiða í Draupnisvík sem lengi vel státaði af aðeins einni 
bifreið sem sumir kölluðu ýmist gamla Ford, lata Ford, stirða Ford, ljóta Ford og fleiri 
nöfnum.   

Vissulega er bifreiðin kominn til ára sinna.  Hún kom notuð til landsins frá útlöndum skömmu 
eftir aldamótin 1900.  Gatan sem Sigurfinnur bjó við státaði af þessum bíl.  Bifreiðin stóð fast 
upp við húsvegg örlítið ofar í götunni og lagt upp með honum.  Í enda pallsins sást úr einum 
glugga á húsi Hafnarstjórans.   

Neðar sömu megin götunnar stóð Willis jeppinn með tréhúsinu á sem eins og Gamli Ford stóð 
oft óhreyfður.  Endrum og sinnum sást eigandi pallbílsins ganga niður götuna.  Hann var 
aldraður maður.  Væri Sigurfinnur úti við tóku þeir tal saman og færði Sigurfinnur honum 
nýjustu fréttir frá höfninni og hvað þar hafði gerst síðastliðna daga og það sem væri 
framundan.  Pallbílseigandinn spurði hann oft fregna af Kútter Konnsa SV.  Vissi að hann 
væri maðurinn sem vitjaði farsins.  Aðspurður um áhuga sinn á skipinu gaf hann ekkert upp 
um.  Eina sem kom var leyndardómsfullur svipur.  En slíkt var eðlilegt bæri kútterinn á góma.   

Að vísu tók eigandi Fordsins sum orð Hafnarstjórans varfærnislega og lagði saman tvo og tvo 
og fékk á sumum stöðum út töluna þrjá.  En þetta er bara Sigurfinnur sem átti til að ýkja og 
bæta við smá og eða draga smá frá og menn þekktu og vissu af og reiknuðu með í samtölum 
við hann.  Ekki svo að skilja að íbúar litu á hann almennt sem óssvífin lygara heldur frekar 
karlkvöl sem gleymdi og fyllti upp í frá sjálfum sér.  Kannski til að hylja gleymsku sína:   

Pallbifreiðin.   

Hvenær pallbifreiðin síðast var gangsett og notuð er ekki ljóst en samt að var ekki í gær og 
líklega ekki það sem af er árinu.  Vitað var að bifreiðin yrði ekki framar notuð til 
vöruflutninga af neinni sort.   



60 

 

 

Gangsetningin fór ekki framhjá nágrönnunum sem fyrir kom að væri snúið í gang en sjaldnast 
þó til að aka henni heldur til að athuga hvort vélarskriflið gengi.  Oft við slík tækifæri þurfti 
að snúa fjölda hringja með sveifinni og „sjússa“ blöndunginn einu sinni og tvisvar.  Er vélin 
loks gekk lagði svitann af manneskjuna með sveifina og skildi eftir ófáar blöðrur í lófanum.  
Allt var réttlætanlegt af gleðitilfinningunni og ánægjustraumnum um allan líkamann er 
skriflið hóstaði, sprengdi og hrökk í gang.  Hjá þessu andartaki voru blöðrur í lófa hégómi.  
Maðurinn með sveifina kvartaði ekki.   

Orð voru við þetta tækifæri engin.  Reyndar útilokuð.  Hávaðinn sá til þess að menn kjöftuðu 
ekki af sér og héldu um eyru sín báðum höndum en hreint syngjandi sælir inn í sér, ásamt 
eiganda bílsins sem stoltur horfði á vélina titra á púðunum á festingunni með smávegis 
olíusmiti á mótornum og dropa sem lak niður á jörðina.  Sumir töldu gangsetninguna eitt 
furðuverkanna.   

Senjorita Sjöström. 

Í garðinum og fast upp við íbúðarhús Hafnarstjóra stóð tré sem grein af orðið lokaði að mestu 
útsýnið út um gluggann.  Var stutt yfir í húsið á móti að um eiginlegt útsýni var ekki að ræða.  
Hár fjallgarðurinn handan fjarðarins blasti við yfir þakrönd húsa nágrana.  Fyrir kom að bátur 
birtist milli húsanna á leið til hafnar eða veiða.  Til Kútter Konnsa sást ekki.  Báturinn stóð 
innar í firðinum.  Húsin í kring skyggðu á fiskibátinn.  Kannski var bylgjótt og snúin trjágrein 
skárri sýn en kona að stússast í eldhúsi hins húsinu eða karlkvöl í teygðum, slitnum og 
slöppum ermalausum nærbol að sækja sér kaffisopa í eldhúsinu fyrir neðan hina bygginguna 
og renna fingurgreiðunni gegnum hár sitt og líta á sama tíma út á oftast mannauða götu og 
hverfa sína leið innandyra.  Máski til að hlusta á fréttir Ríkisútvarpsins eða vinsæla 
kvöldsöguna og eða útvarpsleikritið. 

Áhrifamesta sjónin var er öflugar vörubifreiðirnar óku þar um eftir saltbirgðum fyrir 
fiskverkunina.  Smá uppbrot kom og á hversdaginn af flautinu er konan gekk sinn vanagang á 
miðjum vegi og varð ekki vör „saltbíls“ að baki sér.  Saltflutningarnir fóru mest fram snemma 
morguns og fyrir tíma konunnar.  

Ganga hennar er tengd vinnunni í matvörubúðinni ekki langt þar frá.  Konan er Senjorita 
Sjöström verslunarmaður.  Oft að vinnudegi loknum bar hún heim með sér poka með 
nauðþurftum í úr versluninni sem tekið var mánaðarlega af laununum fyrir.  Maður Senjoritu 
Sjöström er Glúmur Sjöhólm grunnskólakennari sem glímir við veikindi sem þorpslækninum 
gengur erfiðlega að meðhöndla né að botna í af hverju stafi þrátt fyrir fjölda rannsókna og 
sýna sem send hafa verið suður til frekari skoðunar og rannsóknar.  Allskonar lyf og 
meðferðir höfðu verið reynd en allt komið fyrir ekki.  Maður hennar var oft frá kennslu vegna 
veikinda sinna.  Af þessum orsökum töldu margir íbúar þorpsins að oft væri erfitt hjá 
Senjoritu Sjöström sem bjó tveimur húsum fyrir ofan hús Sigurfinns og sömu megin götunnar.  
Hús þeirra hjóna er á einni hæð og dálítið á skakk í götunni miðað við önnur hús.  Einu 
mennirnir með svör inn í málið eru gárangarnir.  Þeir sögðu:   

„Mennirnir sem mældu út fyrir byggingunni hafa verið rangeygir.“ - Einfalt.  Skírt og gárunga 
siður.  Gárungar þorpa velta sannleika mála lítt fyrir sér.  Bara koma með svör.   

Við götuna má sjá reiðhjól standa upp við vegg við sum hús.  Kyrrstæður jeppinn þrengdi 
götuna þar sem honum var lagt og vörubílar á leið til Saltskemmunnar hægðu á sér á þessum 
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stað.  Þrengslin voru nokkur.  Stæði önnur bifreið hinum megin vegkantarins buðu þeir ekki í 
það.   

Willisinn með tréhúsinu á er árgerð 1945 og er eigandi farartækisins áhafnarmeðlimur 
Stríðalins SV sem nýverið lagði til hafs að glíma við síldina.  Jeppinn yrði kyrr á sínum stað 
uns eigandinn kæmi til baka í síldarvertíðarlok.  Engin í húsinu nema hann hafði ökuréttindi.  
Jeppinn var áður eign Bandaríska hersins en boðin til sölu og seldur er stríðinu lauk og komst 
faðir áhafnarmeðlimsins yfir hann og seldi syni sínum er hann flutti í húsið í sömu götu og 
Sigurfinnur. Var hann þá giftur og kominn með fjölskyldu.  Tréhús jeppans er íslensk hönnun 
einstaklings í höfuðborginni.  Á meðan Willis- jeppinn var eign Kanahers hafði hann 
afturleggjalega blæju. 

Hús Sigurfinns. 

Hús Sigurfinns var í stærra lagi.  Það var steinsteypt á einni hæð með risi.  Kjallari var að 
hluta til undir.  Íslendingar kalla þá „Geymslu.“ 

Ásamt trénu sem skaut grein fyrir einn gluggann og hindraði útsýn geymdi garðurinn 
rabarbara sem lifnað og óx á vorin og svolitla spildu til að rækta í nokkrar kartöflur.  Bæði 
sluppu við breikkun vegarins fyrir margt löngu og voru þarna er Sigurfinnur eignaðist eignina. 

Í enda sömu götu stendur saltskemman.  Húsið er feykistórt og hvít að lit með mikla stafi 
málaða á vegginn svartri málningu frá jörðu upp undir þakskegg sem saman mynda orðið:  
„SALT.“- Þangað koma saltfiskverkendur bæjarins á vörubifreiðum eftir salti.  Oft sat Marri í 
farþegasæti vörubifreiðar sem ók götuna er saltbirgðir í húsinu við enda trébryggjunnar tók að 
minnka og söltun fisks enn í fullum gangi í vinnslunni.  

Þorpið fyrir norðan Draupnisvík naut og góðs af saltskemmunni.  Stæðu margir í 
saltfiskverkun samtímis urðu ferðir vörubifreiða um götuna tíðari.  Oftast var gatan kyrrlát.  
Senjorita Sjöström gekk sína leið kvölds og morgna á sama stað á miðjum vegi og heyrði 
vörubifreiðastjóri flauta á sig.  Og hún vék úr vegi. 

Við höfnina. 

Löndun úr Blápensli SV gekk vel.  Smávegis tafir urðu er dekkspil bátsins var stöðvað vegna 
glussaleka sem vart varð.  Viðgerðin var einföld og fólst í pakkningu við spilið á þilfarinu sem 
gaf sig og olli glussaleka á dekkinu.  Í fyrstu leit svo út að engin passleg pakkning væri til um 
borð í bátnum og að útbúa þyrfti eina í hvelli úr pakkningaefni.  Áður en að því kom vildu 
menn gá betur og fann fyrsti vélstjóri passlega pakkningu.  Með verkfæri og pakkningu komu 
þeir sér aftur út á dekk og settu nýju pakkningunni í og hertu rörin saman og hleyptu þrístingi 
á kerfið.  Í ljós koma að hvergi var leki og að viðgerðin hafi heppnast.  Löndun gat haldið 
áfram. 


