
62 

 

 

 

8 kafli. 

Stefán skipstjóri á Blápensli SV 90. 

Stefán Kolbeinsson skipstjóri stóð í brúnni og fylgdist með gangi löndunarinnar úr brúarglugga 

og varð vitni að er spilið stöðvast.  Stóð þá bóma bátsins út yfir bryggjuna með málið fullt af 

fiski hangandi neðan í króknum.  Málinu var slakað niður og bryggjuna.  Stukku til þrír menn úr 

áhöfn skipsins og tíndu fiskinn úr karinu og yfir á handvagninn sem tveir starfsmenn 

fiskvinnslunnar ýttu á undan sér inn í móttöku fiskvinnslunnar og tæmdu.  Allt var svolítið 

handvirkt.   

Stefán fór með hraði út úr stýrishúsinu og fram dekkið og leit á spilið og sá glussalekan og stakk 

höfði sínu inn um lúkarskappann og kallaði til vélstjóranna sem þar voru.  Er allt var aftur farið 

af stað yfirgaf kapteininn skipið, ásamt vélstjóra á frívakt.  Bjuggu þeir skammt hvorir frá öðrum 

í þorpinu og til þess að gera stutt leið heim frá bryggjunni.   

Vörubifreiðin. 

Kvittur komst á kreik meðal starfsmanna fiskvinnslunnar að búið væri að fjárfesta í vörubíl sem 

notaður yrði er bátar fyrirtækisins kæmu að landi, ásamt að nýtast í allskonar annað snatt fyrir 

fyrirtækið.  Væri kvitturinn á rökum byggður var ljóst að tími handvagnanna sem fram til þessa 

höfðu verið notaðir á bryggjunni væri að renna út. 

Fundur þessi hafði verið auglýstur með tveggja daga fyrirvara og að velgjörðir yrði í salnum á 

meðan fundur stæði.  Ljóst var að starfsmenn slyppu við að útbúa nestið sitt heima og fengju frítt 

kaffibrauð hjá fyrirtækinu, ásamt smávegis upplýsingum um framtíðina:  „Gaman að fá að vera 

aðeins með“- sögðu sumir.  Þrátt fyrir þetta voru á fundinum menn með nestisbita og kaffibrúsa í 

töskum sínum og tveimur, þremur franskrauðsneiðum smurðar smjöri og eða þykkri sneið af 

hangiketi ofaná og rúgbrauðsbita með mikilli kæfu á milli sem þeir minntu sig og aðra í kring á í 

hvert skipti á hvað rúgbrauð og vel gerð kindakæfa smyllu einhverveginn saman, eins og flís við 

rass:   

„Versta hvað maður leysir mikinn vinda af öllu þessu rúgbrauðsáti“- sagði einn og læsti tönnum 

sínum í sína rúgbrauðssneið en sessunautur hans tók ekki undir og smávegis umræða hófst um 

það hvaða fæða ylli fólki mestum og eftirminnilegustum vindgangi.  Einn benti á harðsoðinn egg 

sem að þessu leiti væri brauðinu kröftugra en gerði hinn, með rúgbrauðskenninguna og kæfuna, 

orðalausan.  Hann skildi ekki slíkt tal:   

„Egg“- sagði hann með munninn fullan af dökku brauði og kæfu: 
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„Þið eruð þá svona skrítinn í þinni götu?“- bætti hann við og nefndi nafn götunnar sem hús 

mannsins stóð við og hinn bjó í.  Hann gaf ekkert út um álit mannsins né spurningu.  Spjallið 

sjálfhætti er kaffitíminn rann á enda: 

„Ekki er að spyrja að í hvert sinn sem fróðlegar og gagnlegar umræður hefjast í kaffitímum að 

tíminn sem í þær gefst verði of stuttur:“- Heyrðist í einum á leiðinni út.  Hann hafði setið við 

sama borð.   

„Ætli komi ekki annar kaffitími eftir þennan kaffitíma“- gaf rúgbrauðsmaðurinn til kynna og 

gekk með hinum út úr salnum og tók sér stöðu í vinnslusalnum og til við verkanna sem hann 

hvarf frá.   

Fundurinn. 

Kaffisalnum hafði svolítið verið breytt fyrir fundinn og borðum þennan morgunn verið öðruvísi 

uppraðað en venjulega.   

Við einn vegginn stóð borð sem venjulega ekkert borð stóð við með kökum á og kræsingum.  

Við hlið þessa borðs var annað eilítið minna borði með diskum, bollum, undirskálum og öðru 

sem tilheyrði.  Þarna var og mikilúðlega kellingin sem kom sér fyrir við enda borðsins og var 

konan sem oftast var fengin til svona verkefna og var á sinn hátt hluti þeirra.  Og þarna stóð hún 

með sinn venjubundna og ábúðamikla svip og krosslögðu hendur og horfði beint út um gluggann 

á veggnum andspænis sér, með brosið að venju geymt heima.  Allt þekkt og tilheyrandi.  Allir 

inni vissu deili á þessari kellingu.  Enda ein kvennanna úr þorpinu sem gift var innfæddum kalli 

sem svipað var ástatt um.  Gárungar Draupnisvíkur kölluðu hjónin:  „Þau broslausu.“-  Sama gilti 

fráleitt um börn þeirra sem að sjá hlógu allan daginn og léku sér í heilbrigðum leikjum og virtust 

ekki kunna neitt nema hafa gaman af öllu sem þau tóku sér fyrir hendur.  Svolitlar andstæður á 

ferð:   

„Ekki skeður nú á hverjum degi að maður fái sjálfur þjónustu“- sagði Magnús Mannfred yfir 

brýnari og stálari fiskvinnslunnar við manninn á undan sér í röðinni og skar sér væna sneið af 

kökunni og setti á diskinn er að honum kom og gekk með yfir á eitt borðanna í salnum, ásamt 

rjúkandi kaffi í bolla á undirskál.  Hann hafði mætt með fyrstu mönnum á fundinn og gætti sín á 

að hafa sína tertusneið eilítið stærri en mannsins sem á undan honum kom, hver sem tilgangurinn 

er.  Þetta kom í ljós er hann settist við hlið hins og hann ekki ennþá byrjaður á sinni vel útilátnu 

sneið.  Að vísu varð smávegis eftir á diski Magnúsar Mennfreds er fundinum lauk en diskur hins 

tómur og eins og uppþveginn að jafnvel flugan fór erindisleysi sem vildi setjast á hann og kanna 

næringargildi leyfanna sem engar voru og hún flaug burt.  Þekkt er að menn leyfi aldrei neinum 

mat og aðrir sem alltaf skilji eftir mat á disknum. 

Eins og stundum áður í kaffitíma og vegna mikilvægrar stöðu sinnar í fiskvinnslunni vildi 

Magnús Mannfred endilega fá að hefja smá fyrirlestur við borðið um brýningu hnífa og hvernig 

best væri að stála þá til að bitið í þeim entist lengur en var stöðvaður af Marra er hann stóð á 

fætur til að hefja auglýstan fund sinn og gerði með því að líta yfir á borð hans til að tryggja að 

ekki færi fram annar fundur né ræðuhöld samhliða sínum fundi.  Marri þekkti sinn starfsmann og 
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voru skilaboðin til hans þessi:  „Haltu svo kjafti, vinur minn, á meðan ég tala.“  Og fræðsla hins 

beið til næsta kaffitíma.  En þá líka kom hún og var talsvert betur útfærð en hún sem flytja átti í 

þessum.  Vann þar tíminn með honum.   

Marri lauk af disknum og hellti sér kaffi í glas ásamt að fá sér aðra sneið af kökunni sem 

fyrirtækið lét baka í tilefni fundarins og sötraði af kaffinu og sneiddi af tertunni með teskeið og 

stakk bitanum upp í sig og lagði áhöldin frá sér á næsta borð.  Ræðan sem hann byrjaði hélt 

áfram en var samt ekki löng.  Tökum stuttan úrdrátt: 

„Bifreiðin að dæmi sé tekið mun sækja fyrir okkur salt í skemmuna í þorpinu þegar framleiddur 

er saltfiskur og flytja saltfiskafurðirnar um borð í skip hvort sem skipið leggst hér upp að bryggju 

eða liggur út á legunni.  Einnig mun hann nýtast þegar verið er að verka og vinan skreið.  

Afköstin munu aukast og tíminn styttast sem í alla flutninga fara. - Og kostnaður minnka,“- bætti 

hann við.   

Ræðumaður tók sér aftur andartaks hlé og fékk sér aftur ábót og lauk ræðunni á þessum orðum: 

„Lifum við enda á vélaöld.“- Hann kvaddi fólkið og gekk rakleitt út úr salnum og beint inn á 

skrifstofu sína við hlið salarins.  Fólkinu líkaði vel það sem tilkynnt var og sat stundarkorn 

þögult og minnti um margt á hlýðnu börnin í messu hjá séranum í kirkjunni. 

Fólkið át nestið sitt og eða kökusneiðina sem það skenkti sér og gerði með ábúðarmiklu 

kellinguna með krosslögðu handleggina og hvítu svuntuna spennta um sig að framanverðu sem 

enn stóð eins og stytta með bakið fast upp við vegginn og horfði stöðugt gegnum gluggann gegnt 

sér.  En samt ekki alveg stytta.  Þessi „stytta“- klóraði sér annað veifið.  Og að minnstakosti einu 

sinni í nefinu og læddi sér í kökubita er allir voru farnir út.  Slíkt gerir engin alvöru stytta.   

Þó fundurinn væri stuttur tók hann samt lengri tíma en Marri hafði ráðagert og útskírir hve hratt 

hann yfirgaf salinn að honum loknum.  Maðurinn átti von á áríðandi símtali og gat ekki staldrað 

lengur við með starfsfólki sínu.   

Eftir fundinn hvarf sú ábúðamikla úr salnum og fór bakvið og kom fram með skál með 

súkkulaðimolum í og gekk milli borðanna og bauð fólki upp súkkulaðimola áður en það hæfi 

vinnu.  Flestir þáðu molann og einstaka fékk sér tvo og þrjá mola.  Skömmu áður hafði hún 

skotist inn í eldhús og komið til baka með nokkra brúsa fulla af nýuppáhelltu, og með þá bros á 

vör.  Þeim frekar sjaldgæfa gerningi í veruleika konugreysins.  Brosið stóð stutt.  Örstutt.  Eitt 

lítið augnablik.   

Kliður barst út í salnum undireins og Marri yfirgaf hann.  Stungu menn saman nefjum.   

Einn við eitt borðanna átti við vanda að etja sem lá í hversu erfiðlega honum gekk að vakna á 

morgnanna.  Hann hallaði sér að starfsfélaga sínum og sagði lágum rómi: 
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„Úff maður!  Nú var ég heppinn.  Taldi öruggt að Marri segði mér upp vegna þess hversu oft ég 

mæti of seint í vinnuna á morgnanna.  Mér fannst eins og hjartað í mér stoppaði er hann hóf mál 

sitt.  Verð að taka mér taki hvað morgnanna varðar til að ekki verði ég atvinnulaus,“- sagði hann: 

„Ólíklegt þykir mér að hann noti fund með öllu starfsfólkinu til að segja þér upp.  Ætli hann 

hefði ekki frekar tekið þig á eintal, vildi hann á annað borð reka þig.  Nú, eða tekið þig tali og 

gefið þér séns á bæta ráð þitt.  Reikna með því.“- sagði borðfélaginn og lauk við tertubitann sinn 

og kaffilöggina sem eftir var í glasinu.  Sama gerði hinn.   

Kaffitímanum lauk og hvarf hver til fyrri starfa sinna.  Sú ábúðarmikla varð eftir og kláraði 

verkið sem hún hafði verið fengin til að sinna og færði salinn aftur í fyrra horf og kom sér á eftir 

heim.  Fyrir utan hitti hún Sigurfinn sjötta sem að venju sýslaði á bryggjunni og kastaði á hana 

kveðju og átti stutt spjall við hana.  Í samræðunum örlaði aftur á brosi en bara í eitt stutt 

andartak, eins og fyrra sinni.  Kannski voru brosvöðvarnir í andlitinu farnir að rumska og muna 

að þeir væru þarna og væru ennþá til?  

Aðdragandi kaupa vörubifreiðarinnar. 

Tildrög kaupanna eru að Marra datt í hug að athuga með notaða vörubifreið fyrir fyrirtæki sitt í 

Draupnisvík og hringdi í eitt dagblaðanna sem fer um allt land og spurðist fyrir um það hvernig 

svona væri gert.  Úr varð að hann keypti sér auglýsingu í blaðinu og falaðist í henni eftir 

miðlungsstórri vörubifreið til sölu og gaf auglýsingunni þriggja vikna tíma áður en hann hafði 

aftur samband til að spyrjast fyrir um viðbrögð.  Kom þá í ljós að þrjár vörubifreiðir væru til sölu 

og bað hann um að sér yrði sent tilboðin í pósti.   

Viku seinna barst honum umslag og hann gat skoðað þessi tilboð og gert upp hug sinn.  Kom í 

ljós að vörubifreiðarnar voru allar staðsettar í borginni og af gerðinni Bedford, Chervolet og 

Ford.  Eftir umhugsun og að ráðfæringu við „sérfræðing í vörubílum“- komst hann á þá skoðun 

að tryggast væri að festa kaup á nýuppgerðri Ford- vörubifreið árgerð 1945 með vökvaknúnum 

og lyftanlegum palli.  Er ákvörðunin var kominn hafði hann samband við einn kunningja sinn 

fyrir sunnan, og tók hann að sér verkið varðandi kaupin og að ganga frá þeim fyrir hönd 

vinnslunnar.  Varð og að samkomulagi að maðurinn æki bifreiðinni þvert yfir landið og til 

Draupnisvíkur og flygi heim.   

Stússið kringum þetta tók örlítið lengri tíma en áætlað var vegna leynds galla sem fannst í 

lyftubúnaði pallsins sem fyrri eigandi að sjálfsögðu sagðist sjá um að kippa í liðinn áður en 

bifreiðin yrði afhent.  Í nokkra daga í viðbót yrði notast við handvagnanna þó orðnir væru 

svolítið lúnir og gengju mest af gömlum vana: 

„Kallinn hefur örugglega vitað þetta en talið sig sleppa með skrekkinn“- taldi maðurinn fyrir 

sunnan en Marri svaraði: 

„Svoleiðis gera ekki heiðarlegir menn.“- Samt kveiktu orðin honum vissan efa: 
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„Vonandi á ég ekki í höggi við óheiðarlegan bílabraskara“- hugleiddi hann eftir símtalið en 

staldraði ekki lengi við því í sama mund hringir síminn enn.  Á hinum endanum var 

Loftskeytastöðin vegna skipstjóra Grástakks SV 131 sem bað um þetta samtal“- Væru bæði 

skipin á sjó komu hringingar reglulega frá þeim og einnig kokkunum, stímdi bátur frá Marra 

heim á leið í lok fiskitúrs og hann skrifaði kostlistann á blað hjá sér og afhenti matvörubúðinni til 

afgreiðslu.   

Hús Stefáns skipstjóra. 

Húsið sem Stefán skipstjóri byggði er fyrsta steinhús Draupnisvíkur.  Frá þeim tíma hefur 

steinhúsum í þorpinu nokkuð fjölgað.  Bæði Stefán og vélstjórinn kæmu aftur um borð eftir 

löndun og færðu skipið út á leguna.  Er allt hafði verið gert sem gera átti yrði Blápensli SV siglt 

yfir til Sogavíkur, byggð norðan Draupnisvíkur, og tekið þar í slipp.  Slippurinn hafði verið 

starfræktur frá því árið 1944 og er stærsti slippur landsins og gat tekið upp öll fiskiskip 

landsmanna, fyrir utan togaranna.  Einn slippur var þó þessum stærri.  Hann í höfuðborginni.   

Þrjá klukkutíma tók bátinn að sigla yfir til Sogavíkur.  Plan útgerðar var að öll áhöfnin færi með 

og að báturinn héldi þaðan beint á veiðar.  Um mannskapinn mundi ekkert væsa á hótelinu 

„Grænhóteli.“- Grænhótel þótti klassa hótel.  Og maturinn.  Bara hann einn vakti fólki 

tilhlökkun. 

Stefán skipstjóri tók við Blápensli SV 90 nýjum en er samt ekki hann sem sigldi skipinu nýju yfir 

til Íslands frá Danmörku heldur sá stýrimaðurinn um borð um siglinguna heim.  Viðurnefni hans 

í þorpinu er „Skuddi skringilegi.“-  

„Skuddi skringilegi.“- Þorpsbúar þekkja manninn betur undir því nafni en hans eigin nafni 

Ketilbjörn Ísólfur Mikjálsson.  Nafnið „Skuddi skringilegi“- er tilkomið vegna klæðaburðar 

mannsins.  Sem oft stakk í Stúf við hið venjulega í þorpinu.   

Saga Stefáns skipstjóra. 

Stefán er fæddur og uppalinn í sveitinni skammt frá Draupnisvík og ólst upp kringum skepnurnar 

og sveitavinnuna en fluttist ungur til þorpsins og hóf fljótlega sjóróðra og að byggja sér hús í 

bænum.  Frá upphafi útgerðar Marra hefur Stefán verið skipstjóri á bát hjá honum.  Hann var um 

þrítugt er hann sótti um í Stýrimannaskólanum í Reykjavík og aflaði sér nauðsýnlegra réttinda til 

skipstjórnar.   

Kolbeinn bóndi. 

Þó Kolbeinn Jóhannsson, faðir Stefáns, væri af sumum mönnum kallaður “skipstjórinn“- hafði 

hann aldrei á sjó komið né stundað veiðiskap um borð í íslenskum bát en tók stundum fram 

skektuna og lagði net í ánna sem rann straumhæg skammt frá bæjardyrunum.  Marga ljúffenga 

máltíð hafði tær áin fært honum og fólki hans.  Bleikjunnar úr tærri ánni minnist Stefán sem 

hreins lostætis.  Hæg heimatökin voru við að sækja sér soðninguna en örlítið lengra að fara eftir 
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henni eftir flutninganna í þorpið.  Á vissum árstíma var bleikja reglulega á matarborðinu á 

heimili Kolbeins „skipstjóra.“-  

Liði langt á milli bleikjumáltíða lá skíringin oftast í að ekki gafst tími til netalagna.  Aðaltími 

bleikjumáltíðanna var frá því að grilla tók í vetur eftir sumartarnir og aftur er hylla fór undir 

vorið.  Um háveturinn lágu netaveiðarnar í ánni svo til alveg niðri.  Silungsmáltíðin bjó til 

tilbreytingu frá kjötmáltíðunum.  

Sumir sveitungar Kolbeins töluðu um sérréttindi og viðurkenndu öfund í hans garð vegna 

nálægðar við ánna.  Sveitungar flestir þurftu að fara talsvert langa vegalengd til að leggja net sín.  

Gekk áin í miklum hlykkjum eftir landinu og gerðu lengstu hlykkirnir um tveggja kílómetra leið 

fyrir suma bændanna að ánni.  Örfáir höfðu þó ráðist í vegagerð um landareign sína sem 

auðveldaði þeim ferðina þangað niður eftir.  Bátskelin varð eftir upp á árbakkanum en tekin heim 

fyrir vetur.  Þá kom vel fram gagnsemi vegarins.   

Í dag kíkir Stefán við á gömlum slóðum með netadræsuna með og lætur liggja til næsta dags.  

Aflans neytir hann nýjan eða flakar og kemur í reyk í byggingunni í þorpinu sem reykir fisk og 

hann í gegnum kunningsskap fær að smeygja eigin flökum inn á milli, gegn smávegis greiðslu.  

Ætti að reykja var venjan að koma þar við og kanna málið.  Væri pláss hélt Stefán á sínar gömlu 

slóðir og lagði netin og gekk á eftir inn í íbúðarhúsið sem að venju tók við honum þögult.  Allt 

var eins og við var skilið.  Rafmagnseldavélin var á sínum stað til hliðar við eldhúsgluggann í 

eldhúsinu sem eitt sinn allt iðaði af lífi í en engin kom lengur inn í að undaskildum Stefáni.  Af 

er sem áður var er allir á heimilinu hvort sem voru heimilisfólk eða kaupafólk sat við þetta stóra 

eldhúsborð og snæddi saman.  Að sitja einsamall við stórt borð var einmannelg vist sem engar 

fréttir né frásögur heyrast lengur við.  Þekkt lykt mætti honum sem einhverveginn varð eftir og 

mætti honum í hvert sinn sem hann kom.  Og minnigarnar hópuðust að honum.   

Ekki var ólagegnt að bleikjuveiðin endaði um borð í Blápensli og væri afhent kokknum sem 

hann skellti í pott og eldaði ofan í kalla sína.  Reyktu bleikjuflökin voru undantekningarlaust 

sneidd ofan á brauðsneiðar í næsta kaffitíma á fiskiríinu og þótti hnossgæti.  Bleikjumagnið var 

sjaldnast meiri en í eina máltíð í hvert skipti og sú reykta ofan á nokkrar brauðsneiðar.   

Birtist Stefán með strigasekk á bryggjuna var áhöfninni sem mætt var það auðvelt reiknidæmi að 

fá út að silungur yrði á borðum í fyrstu máltíð túrsins.  Væru umbúðirnar aðrar en strigasekkur 

innihéldu þær reykta afurð ofan á brauð, sem ekki þótti neitt verra.  Færi kallinn rakleit með 

pokann með sér niður í lest og setti í ís í lestinni var öruggt að fiskurinn yrði etin síðar í 

veiðiferðinni.  Einhverveginn breyttist bragð bleikjunnar fengi hún að liggja svolitla stund í ís.  

Sumum fannst bragðið betra sem þá varð til.   

Áhöld voru um hjá mannskapnum hvort væri betra með soðinni bleikju brætt íslenskt Smjör eða 

Smjörlíki.  Oftast hafði Smjörið vinninginn.  Samt var bleikjan ekki fundið fé né á neinn hátt á 

vísan að róa með hana um borð í bátnum.  Fór allt eftir því hvort Stefán skipstjóri skryppi á 

heimaslóðir í inniverum.  Í þessu máli var Stefán lykilmaður.  Allt dæmið stóð og féll með hvað 

kapteinninn gerði í landi.  Smávegis spenningur fylgdi og óvissan nokkur er komið var um borð.   
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Ekki ósjaldan heyrðust þessi orð um borð:  „Besti reykti fiskur í heimi“- af mannskap með fullan 

munninn af heimareyktu bleikjuáleggi.  Efast má samt um að áhöfn Blástakks hafi bragðað allar 

heimsins tegundir af reyktri bleikju.  Svona var samt talað.  Hefði Póstmeistarinn heyrt 

yfirlýsinguna vita menn orðið sem þá hefði hrotið út um munn hans:  „Rugl.“- Honum var í mun 

að afrugla bæjarbúa Draupnisvíkur. 

Ósk föðurins. 

Faðir Stefáns bar þann draum í brjósti að Stefán tæki við búinu eftir sinn dag til að jörðin yrði 

áfram í rekstri fjölskyldumeðlims eins og verið hafði langt aftur í ættir.  Hafið heillaði piltinn 

meira en stúss kringum skepnur og skepnuhald sem faðir hans lifði við alla sína ævi og naut en 

Stefáni frekar leiddist.  Kolbeinn tók við búrekstrinum af föður sínum en allt benti til að öllum 

búrekstri á staðnum lyki með honum.  Eins og líka kom á daginn.   

Kolbeinn lést fyrir tveim árum og hafði þá verið ekkjumaður í nokkur ár.  Er Kolbeinn fór að 

kenna sér meins flutti hann inn í þorpið og til Stefáns sonar síns en var fljótlega á eftir lagður inn 

á sjúkrahúsið og andaðist þar eftir stutta legu.  Á meðan hann enn tórði sá manneskja í sveitinni 

um að sinna búinu.  Við andlátið lauk því verki.   

Þar sem engin var til að halda búrekstrinum gangandi var ekki annað til ráða en tæma allt sem 

þar var og losa búið við allan bústofn.  Flestar mjólkurkýrnar seldust á næstu bæi og mest af fénu 

einnig.  Þessar nokkru hænur sem Kolbeinn átti voru fluttar um set ásamt tveim kúm sem 

nágrannabóndi keypti og taldi sig geta notað til að auka svolítið framleiðslu sína á mjólk.  

Ástæða hænanna var að maðurinn sá þær vappa um á hlaðinu og ákvað að taka þær með og gerði 

er hann rak kýrnar á undan sér og lét hænsnabúrinn á hestakerruna sem hestur í eigu hans var 

spenntur fyrir.  Bæjarhundurinn endaði ævi sína er að öllu þessu kom og var grafinn á lóðinni rétt 

við í búðarhúsið sem hafði verið girt af til hlífðar trjágróðrinum sem kona Kolbeins sá alfarið um 

að koma upp.  Það af bústofninum sem ekki seldist tók sláturhúsið við.   

Dráttarklárarnir tveir enduðu daga sína á jörð Kolbeins og voru grafnir þar.  Það sem úthúsin 

geymdu af húsdýraáburði yrði í síðasta skipti sem tún jarðarinnar fengju næringu af haugnum.  

Litlar líkur voru taldar á að kaupendur fyndust að jörðinni.  Menn vissu, sáu í hendi sér, að 

sveitin stundi undan sífellt færri búum.  Og hvað var hægt að gera?  Hinsta ósk Kolbeins við 

Stefán var að húsin yrðu mokuð og eignin áfram haldið á söluskrá.  Sagðist Stefán sjá svo um og 

einnig að ganga fljótlega í verkið, hvað hreinsun útihúsanna varðaði.   

Er að þessu kom fékk hann til liðs við sig Frey Svein, son sinn.  Skaffaði Marri 

viðbótarmannskap er kom að haugunum og að stinga út úr fjárhúsinu.   

Vélvæðing búsins. 

Á tíma Kolbeins bónda hafði búið svolítið vélvæðst og dráttarvél kominn hin síðari ár og vélar 

sem dregnar voru af hestum á hægri útleið, en komnar talsvert á undan sjálfri dráttarvélinni.  Má 

segja að eftir komu vélarinnar hafi gamli og nýi tíminn mæst á túnunum og starfað hlið við hlið á 

sumrum.  Dráttarvélin sló og hestarakstravélarnar rökuðu ásamt allmörgu fólki með hrífur á 
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góðviðrisdögum og í brakandi þurrki.  Og með sláttuvél dráttarvélarnar sáust menn með Orf og 

Ljá að slá þar sem talið var að sláttuvél traktorsins gæti ekki athafnað sig né hin sem dreginn var 

af hesti.  Hestaláttuvélin til að byrja með nýttist til hliðar við dráttarvélina og tími Skjóna og 

Jarps enn ekki til enda runninn en styttist í með hverju ári sem leið.   

Á góðum sólskinsdegi bar fólkið áfram töðuna í fanginu og til urði grúi sáta dreifðar um túnin.  

Við hirðingu heysins og akstur í hlöðu komu enn í ljós yfirburðir dráttavélarinnar og einkum 

ámoksturstækjanna sem keypt voru með, ásamt gafflinum með mörgu tindunum á sem rennt var 

undir sátur og þeim lyft upp í heilu lagi og sturtað heilum ofan á heyvagninn sem eftir nokkrar 

sátur fylltist og fengu akstur heim í hlöðu.  Tímann sem tók að fylla heyvagninn var skammur.  

Menn höfðu aldrei fyrr upplifað annan eins hraða á.  Slíkur hraði var óþekktur aðeins áratug fyrr 

til sveita.   

Fyrirhyggja Kolbeins bónda lá einkum í að hafa keypt saman í pakka dráttarvél, ámoksturstæki 

og heyvagn.  Sumir slepptu þessu.  Sáu ekki tilganginn með hinum kaupunum en komust fljótt að 

raun um ágætið er þeir sáu Kolbeinn nota þau á túnum sínum.  Og eitt af öðru komu viðbótartæki 

á býlin í kring, og beint úr ranni umboðsins.   

En nú var öllu þessu umstangi lokið á býli Kolbeins bónda og dráttarvélin komin í annars bónda 

eigu þar skammt frá sem og var skír vilji Kolbeins til Stefáns um að ef þessi tiltekni maður 

falaðist eftir vélinni skildi hún honum seld.  Áður en maður þessi birtist höfðu þrír áhugasamir 

bændur sagst vilja eignast tækið, sem og Stefán sagðist svara síðar.  Vildi láta reyna á til fulls 

hvort bóndinn birtist. 

Er búið var að tæma allt var dyrum bændabýlisins lokað og einnig hliðinu við heimskeyrsluna 

með keðju og hengilás.  Engin orðið fór þar um nema Stefán og fólk sem með honum var og 

skeði oftast kringum bleikjuveiði í ánni.  Og fólkinu fækkaði sem bjó meðfram árfarveginum.   

Tæki sem tengdust hrossum urðu öll eftir nema hestasláttuvélin sem bóndi úr sveitinni vanhagaði 

um og sá að var enn í ágætis lagi en sín að verða ósköp lúin og komin í andarslitrin.  Traktor var 

ekki inn í mynd mannsins og fannst honum dráttarvél full mikill lúxus:  „Og verðið“- Manninum 

svimaði yfir tölunum sem umboðið gaf upp og efaðist um að bú eins og það sem hann ræki stæði 

undir slíkum viðbótar kostnaði.   

Stýrimannaskólinn. 

Er Stefán sótti um í skólanum hafði Stýrimannaskólinn verið starfræktur í Reykjavík nálægt 

einni öld og orðið að fylgja þróun í tækni og tækjum sem notaðir eru við siglingarnar um höfin 

sem sífellt stökkbreyttust.   

Er Stýrimannaskólin er enn var að slíta barnaskónum bjó þjóðin við árabátaútgerð og sótti afla á 

árabátum og eða notaðist við lélegan seglabúnað.  Af þessu tók Skólinn mið og hluti kennslunnar 

fólst á að leiðbeina nemendum sínum með þetta, ásamt og kenna þeim mið í landi, stinga út í 

sjókorti og sigla eftir stjörnum himins og áttavita.  Nemendur Stýrimannaskólans fengu kennslu 

sem hentaði á hverri tíð.   
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Með allskonar svona urðu leiðbeinendur Skólans að fylgjast til að geta boðið bestu mögulegu 

kennslu og staðið undir nafni sem góður og áhugaverður Stýrimannaskóli og varð því frá fyrsta 

degi að vera með vakandi augu fyrir öllu sem var að gerast til að fá ávallt útbúið sig rétt og haft á 

að dreifa nýtískulegu kennsluefni.   

Stýrimannaskólinn er mikilvægur skóli sem skaffar þjóðinni skipstjóralærða menn og færa um að 

sigla skipi milli landa og hvert sem er í veröldinni.  Atvinnufyrirtæki, stofnannir og heimili 

íslendinga hafa þörf á slíkri þjónustu.  Stýrimannaskólin skipti og sköpum og skilaði fólki út í 

samfélagið með siglingaréttindi sem kunni að sigla eftir sjókorti, reikna út stefnu og staðsetningu 

skips á hafinu sem fyrir tíma Stýrimannaskólans var að mestu horfin í þessu landi en kom aftur 

inn með tilurð Skólans.  Stefán Kolbeinsson valdi fyrir sig að fara þessa leið og gaf af ævi sinni 

tvö ár til að nema stýrimannafræðin.   

Árin færast yfir.  Stefán skipstjóri er fyrir nokkru orðin ekkjumaður.   

Blápensill SV 90. 

Áhöfnin sem eftir varð um borð lauk við löndunina og reyndist afli túrsins vigta nærri fjörtíu 

tonnum.   

Ritstjóri „Tíðinda Dagsins“-hinn færeyski Sólberg, kom til þeirra er þeir voru að ganga frá og 

ljúka fráganginum.  Var hann að leita frétta í næstu útgáfu blaðsins.  Hafði hann komið við á 

skrifstofu Marra sömu erinda og fengið upplýsingar um vörubílskaupin sem honum fannst 

áhugverð og vonaðist til að yrði kominn í rekstur hjá fiskvinnslunni áður en blað sitt kæmi næst 

út til að fá fjallað örlítið ýtarlegra um vörubifreiðina.  Áður en mennirnir kvöddust sagðist Marri 

vilja kaupa hjá honum auglýsingu í næsta blað sem minnti vaxandi lesendahóp blaðsins á 

reksturinn og fyrirtæki sitt í Draupnisvík.  Í auglýsingunni skildi og koma fram að fiskvinnslan 

gæti bætt við sig aðkomubátum í sinn rekstur.   

Á meðan Sólberg var enn á spjalli við mennina birtust þeir Stefán skipstjóri og vélstjórinn á 

frívakt á bryggjunni.  Komið var að því verki að færa bátinn útá.   

Í bifreið vélsmiðjunnar sást.  Smiðjan tók að sér að yfirfara vélar og spilbúnað á þilfari.  Hluti 

áhafnarinnar sæi um að mála skipið ofandekks.  Allt þetta verk hæfist undireins og búið væri að 

koma skipinu fyrir út á leguna og varpa ankerum.  Yrðu þá smiðjukallarnir um borð og gátu 

þegar hafist handa og undireins og færi gafst.  Málningin sem til þurfti var komin og penslar og 

málningardót sem málningarvinnan krafði.   

Sólberg stóð eftir á bryggjunni og mundaði myndavélinni og smellti af nokkrum ljósmyndum er 

báturinn færði sig útá.  Handvagninn með síðustu tittunum á pallinum var horfinn inn í 

móttökuna fyrir nokkru og Sigurfinnur sjöttu mættur með vatnsslönguna til að hreinsa 

bryggjugólfið.  Ábúðarfulla kellingin var farin sína leið.  Kannski æfði hún upp brosvöðvanna í 

andliti sínu.  Hver veit? 


