
71 

 

 

9 kafli. 

Knattspyrnufélagið stofnað. 

Báturinn kom sér fyrir út á legunni.  Afl vélarinnar var aukið með skrúfuna afturábak.  Skipið 

staðnæmdist á réttum stað á haffletinum.  Tveir menn eru fram á hvalbak og tveir við 

dekkspilið þar sem ankerisfestin rennur upp.  Dekkmenn bíða fyrirskipanna úr brú.  Stefán 

skipstjóri stingur höfði út um brúarglugga og hrópar:  „Laggó“- Bremsan er losuð og keðjan 

fer af stað og þýtur í sjóinn.  Skruðningur berst yfir svæðið.  Keðjan er á ógnar- og 

skaðræðishraða.   

Er fyrra ankerið var farið fór síðara sömu leið.  Með bæði í botni varð öryggið bátsins meira.  

Ankeriskeðjurnar stóðu skáhalt út frá stefninu.  Báturinn liggur kyrr á festingum sínum og 

mun snúa stefninu til vesturs eða austurs.  Eftir aðfalli- eða útfalli.  Því endalausa fyrirbæri. 

Að öru leiti er umhverfið rólegt.  Vindhæð og sjólag réð nokkru um hvernig um báta færi 

þarna útá.  Aðstæður eru síkvikar og stundum blíðar, eins og nú.   

Frönsk fiskiskip sáust æ sjaldnar inn í firðinum gegnt íbúabyggðinni.  Kútter Konnsi hafði 

ekki lengur félagsskap af þeim frönsku sem fyrir kom að skipverjar af réru yfir til á kænum 

sínum á meðan skipin enn lágu við stjóra og bjuggu til þekktan mastraskóg þarna við bratta 

fjallshlíðina.  Gósentímar frönsku skútnanna var að sjá liðin tíð við landið.  Staðan af  sumum 

þótti svolítið einmannlegri án erlendu skútnanna. 

Undireins og ankerin voru í botni hófst vinna við Blápensil SV 90.  Viðgerðarmenn hurfu 

ofan í vélarúm.  Lúgan þangað niður var skilin eftir opin og fest aftur með krók á veggnum.  

Aðal lífæði skipsins var nú þögul.  Allt lék á að hún skilaði sínu.  Þó var vélarúmið ekki án 

neins hávaða því önnur ljósavélanna gekk og var hluti lífæðarinnar því enn virkur.  Lúgan 

opin var fyrir viðgerðarmenn þægilegra.  Ýmislegt þurfti að sækja.  Menn skruppu inn á milli 

í stutta pásu og nýttu ýmist dekkið og lestarlúgu sem þeir tylltu sér á eða fóru fram í lúkur ef 

einhver var svo hugulsamur að skreppa þangað niður og hella upp á könnuna.  Séð var um 

stóra heitavatnspottinn á eldavélinni, að ætíð væri nægt vatn í stóra pottinum.  Að sinna potti 

þeim arna var brýnt.   

Orð allskonar komu upp um þessa lúgu niður á meðan viðgerð stóð og inn á milli blístur 

viðgerðarmanns sem losaði ró og bolta og fjarlægja hlíf sem skýldi legu sem blasti sködduð 

við og sett í legusætið nýja lega og frá öllu gengið.  Svona gengu viðgerðirnar fyrir sig í 

rýminu sem hýsti sjálfa lífæðina sem og valt á vélstjórum hversu þrifalegt væri þar umhorfs.  Í 

sumum skipum var talað um vélarúmið sem stássstofu, en örugglega samt ekki eftir viðveru 

viðgerðarmanna úr landi.  Enda þrif hverskonar ekki á þeirra könnu heldur vélstjóra einna.   

Þótt nokkur munur væri á hávaða undir brúargólfinu er allt þar var í enn gangi var samt um 

enga grafarþögn að ræða og langur vegur þar frá.  Meira þurfti til.  Sumum finnst 

grafarþögnin góð.  Fyrir aðra er hún visst vandámál og framleiðslutæki allskonar hugsanna 

fólks og sumar neikvæðar.  Allt til í dæminu.  Þögn þarf að undirbúa.   
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Á dekki var nokkur erill.  Hásetar tóku fram málningarsköfur og réðust þeim vopnaðir á alla 

lausa málningu ofandekks sem við það hrundi á dekkið.  Mála átti brú skipsins og möstrin 

uppí topp og lunningarnar innanverðar.  Lokið yrði við ytra lag byrðingsins í Sogavík sem 

starfsmenn slippsins sæju um og botnhreinsunina, samkvæmt samkomulagi við slippinn.  

Sjálfur færi Marra með skipinu yfir en kæmi sér heim um landveg á degi áætlunar rútunnar frá 

Sogavík með endastöð á plani umferðarmiðstöðvarinnar í höfuðborginni, hinum megin á 

landinu.   

Mörg þorpanna á leiðinni fengu rútuna til sín og áætlunin fest upp á vegg viðkomustaða sem 

farþegar gátu kynnt sér sem flestir gerðu og fengu sér á eftir sæti og biðu.  Enda stutt orðið í 

að rútan birtist.  Sumar rútnanna voru blár og hvítar og aðrar rauðar og hvítar.  Litaflóran var 

þó margbreytilegri.  Sumir skruppu með rútunni til annars þorps á meðan aðrir sátu til 

endastöðvarinnar í höfuðborginni.  Rútuvanur í hópnum kunni listina að sofa í bílnum á 

meðan bifreiðin ók hlykkjótta vegi meðfram fjallshlíðum til þorpanna uns brautin varð beinni.  

Draupnisvík var síðasta þorpið áður en suðurferðin hófst og öllum þessum fjörðum sleppti.  

Reykjavíkurgorgeirinn var framundan og staðurinn þar sem sumt fólk minnti sig á að búa í 

höfuðborginni en ekki einhverju krummaskuði. 

Fuglarnir við hlið Blápensils NS. 

Er ankerið var látið falla svamlaði á sama tíma kringum bátsskelina værukær fuglahópur sem 

átti þar heimkyni og sér einskis ills von en flúði allur með fuglsgargi er skruðningarnir hófust 

sem felling ankeranna olli.  Upphófst þá mikill bægslagangur með venjulegum vængjaslætti, 

fuglslöppum sem vart sáust af hraðanum af að flýja.  Viðbrögð fiðurhópsins minnti á eitthvað 

sem var sofandi en er hastarlega vakið með þetta sem fyrstu hugsun sína:   

„Kominn er heimsendir!!“-  

Spurningar kunna að hafa vaknað með fiðurfénu hvort ekki hafi mátt gera verkið ögn hægar, 

hljóðar, blíðlegar og mjúklegar og hlekk fyrir hlekk, klikk - klikk - klikk eitthvað svoleiðis í 

makindum í stað gríðarlegs gassagangsins, eins og gert var.  Sumir töldu sig heyra bergmál í 

fjöllunum af öllum látunum á meðan á meðan aðrir urðu einskis varir:  „Um hvað er verið að 

tala“- spurðu þeir undrandi.   

Fyrir einhvern á staðnum hafði eftirminnileg ankerisfelling báts átt sér stað á ytri höfn 

Draupnisvíkur.  Aðrir urðu einskis eftirminnilegs varir.  Samt var atvikið staðfest sem 

Sigurfinnur sjötti sá um að gera er hann skráði það í hafnarstjóradagbókina með tímasetningu, 

nafn báts, og hvaðan báturinn væri.  Og það allt saman.  Í er hægt vitna ef þarf.  Dagbækur 

hafnarstjóra eru varðveittar í hillum hafnarstjóraskrifstofa landsins.   

Er þögnin þaut burt af hafvellinum og eitt allsherjar æði greip um sig, komust sum fuglshjörtu 

á yfirslátt á bak við búkfiðrið.  Allt vegna báts sem færði sig yfir á leguna vegna viðgerðanna 

framundan?   

Á sama andartaki og allt hitt var að ske var áhöfn Blápensils sallaróleg og áfram með ýmist 

vindling í munnviki eða engan, stóð hljóð eða rabbað við næsta mann við hlið sér um horfur, 

fiskirí og fiskverð og hversu gott væri að fá nokkra daga í landi í faðmi ástvina án þess að eiga 

von á að vera kvaddur til skips af skipstjóra.  Sjófuglahjörðin ein fylltist umræddu sjokki og 

fékk sínar hjartsláttartruflanir.  Hana eina greip æði.  En hverjum stóð ekki á sama?   
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Á allt þetta horfði Kútter Konnsi hinum megin fjarðar sem á sama andartaki snéri stefni og 

bugspjóti að öllu þessu sem skeði handan fjarðarins og þar sem bryggjan var og fiskvinnslan.   

Allt í lífinu á sitt eigið svæði og handarverk manna einnig:  „Ég og mitt“- hugsun þrífst hvort 

sem litið er til manna- eða dýraríkis.  Réttur er fylgifiskur lífs og brot á lífsins reglum litnar 

hornauga.  Dýraríkið berst um á hæl og hnakka fyrir sínu.  Sama gerir manneskja.  Að eignast 

og eða eigna sér er lífinu í blóð borið:   

„Ég á þetta og þú mátt ekki fá þetta.“- Á fólk til að segja og sérann í ræðustól drap stundum á 

í ræðum hjá sér á messutíma með hluta safnaðarins sitjandi fyrir framan sig og gera að sumra 

áliti í áminnandi tóntegund en var hvatning til hjarðarinnar um meiri mildi.   

Svona víst ber sérum að tala sem vita hlutverk sitt í kirkjunni og hvort sem er í þorpum sem 

státa af þrjú hundruð og fimmtíu íbúum eða staðirnir eru fjölmennari.  Sumir í þorpinu eru 

smá stoltir af sínum presti og töldu hann bera af öðrum prestum.  Aðrir þorpsbúar litu málið 

öðrum augum og sögðu:   

„Allt of mikill Biblíumaður“- án þess að færa frekari rök fyrir sínu máli.  Prestembættið hefur 

vissulega áhrif.  Mest þó dulin.  Endalaust til af misjöfnum viðhorfum fólks til 

prestastéttarinnar. 

Stundum skeði að áminnandi ummæli sérans misskildust og að sumir teldu að í þeim lægi 

hugsun sérans um að prestur teldi íbúa Draupnisvíkur verra fólk en fólk annarra þorpa í kring, 

drykki meira, lygi meira og væri sérplægið,sem er ekki rétt útskíring.  Í Draupnisvík starfar 

prestur sem talar til sóknarbarna sinna um erfið og viðkvæm mál byggðarinnar og um suma 

umræðu, sem fyrir kom að gengi milli fólks.  Hann leitaðist við að færa slíka umræðu til betri 

vegar og með orðum sínum að kveða drauginn niður og nýtti púlt kirkjualtarisins í verkið.  

Viðkvæmni og misskilning?  Hver sigrar þetta?   

“Knattspyrnufélagið Faxið.“-  

Eins og gildir um samheldni fuglanna er sama hugsun uppi er kemur að knattspyrnuliðinu í 

Draupnisvík sem nýverið hóf starfsemi og er gilt félag með eigið nafn, gilda undirskrift, 

stimpil opinberra aðila, hreppsnefdarinnar.  Félagið hefur formann, fimm manna stjórn, tvo 

varamenn, uppblásinn knött og annan spánýjan varaknött sem enn er í umbúðunum.  Allt til 

staðar og einnig reglulegar æfingar liðsins sem fram fara á túnblettinum gegnt 

matvöruversluninni í þorpinu og iðkaðar tvö, þrjú kvöld í viku og með æ betri aðstöðu.   

Á jaðar túnblettsins koma stundum menn að horfa á.  Flestir staldra stutt.  Í bara eitt skipti 

hafnaði knötturinn í rúðu matverslunarinnar handan götunar eftir þrumuspark frá liðsmanni.  

Var sá leiður og smá reiður.  Já, fúll yfir að vera í tapliði æfingarinnar og svaraði með þessu 

óhugsaða sparki í knöttinn út í loftið.  Rúðan beið af engan skaða þó hátt glymdi í.  

Knattspyrnumenn liðsins í Draupnisvík hafa eftirleiðis gætt sín.  Matvöruverslunin er þvert á 

stefnu marksins.  En hvað gerir ekki tapsár mitt í uppkomnum tapsærindum eftir að hafa lagt 

sig allan fram?  Að áliti sumra eru slík viðbrögð eðlileg.  Aðrir hafa á aðra skoðun og segja:  

„Skaphundur.“   
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Nafns leitað. 

Leitin að nafni á félagið og um leið knattspyrnuliðið tók lengri tíma en menn í fyrstu hugðu.  

Að lokum vannst verkið og nafnið komst á hreint og með flest atkvæði að baki sér.  Þetta 

tilkynnti einn fundurinn sem á eftir var opinberað í þorpinu og gert með svolitlum stæl.  

Hreppsnefndina var öll viðstödd sem afhenti nýstofnuðu knattspyrnufélaginu lykla að 

húsnæði sem það fengi til afnota í eigu hreppsins og hefði leigufrítt í tuttugu ár, hið minnsta.   

Félagið heitir „Knattspyrnufélagið Faxið,“- stofndagur, og svo framvegis, stóð á veglegum 

skildinum sem festur var á vegginn sem snéri út að aðalgötunni.  Annað skilti minna hékk yfir 

útidyrunum á vesturvegg, þar sem gengið var inn í aðstöðu félagsins.  Restin af húsinu 

tilheyrði matvöruversluninni.   

Nú átti Draupnisvík sitt eigið knattspyrnufélag sem etti kappi við knattspyrnufélög byggðanna 

í kring og á öllu landinu.  Þorp með starfandi knattspyrnufélag í er vaxandi þorp.   

Nöfn sem bárust í nafnapottinn eru:   

Eitt  „Blóðhundar.“-  

Tvö:  „Kommar.“   

Þrjú:  „Bjargvættir.“-  

Fjögur „Sykurpúðar.“-  

Fimm. „Faxið“- sem varð ofaná. 

Að endingu barst nafnið:  „Blaðran“- og komið frá einstaklingi sannfærðum um að 

félagsskapurinn væri barablaðra sem fljótlega og springi:  Líklegt er að nafnið byggi á háði.  

Spaugarinn er víða.   

Annað gilti um nafnið Kommar.  Á bak við það lá sannfæring um að kommar séu svar 

mannlegra samfélaga til góðs og eigi vel við um fótboltafélag.  Slíkt nafn tengir sig beint við 

pólitík.  Svo vitað sé ku fótbolti ekki vera pólitík.  Einnig þar greinir mönnum á.   

Nafnið „Faxið“- þykir hlutlaust nafn sem erfitt sé að tengja einhverju öðru en sjálfri íþróttinni.  

Er fótbolti enda íþrótt með nokkru skemmtanagildi og til að þjálfa upp menn upp í boltafærni.  

Ekki ræðumennsku.  Nýstofnað félagið gerði og ráð fyrir öðrum íþróttum innan sinna 

vébanda, eins og handknattleik, sem er vinsæl grein í byggðunum í kring en er ekki mikið 

stundaður í Draupnisvík, þó aðeins bóli þar á honum: 

„Vonandi verður breyting á“- sögðu menn.   

Sonur Stebba skipstjóra. 

Upphafsmaður alls þessa er Freyr Svein Stefánsson, sonur Steppa skipstjóra á Blápensli.  

Hann tók að sér hið vandasama verk að leiða félagið og þjálfa liðið til árangurs og koma 

áhugamannaliðinu af stað og til álna.  Sjálfur var hann til að byrja með engin sérfræðingur í 

knattspyrnu.  En áhuginn gekk samhliða honum og hugmyndirnar nokkrar til um hvernig 

verkið skyldi unnið.  Áhuginn var til staðar og er afl sem drífur langt.   

Einnig var farin sú leið að ræða við sér reyndari menn í nágrannabyggðum Draupnisvíkur sem 

lumuðu máski á góðu ráði handa nýliðum og væru tilbúnir að deila með þeim.  Sveinn Freyr 
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átti gott spjall við suma af þessum mönnum og notaði sem grunn að æfingaprógrammi fyrir 

spennandi verkefni knattspyrnufélagsins sem um leið var grunnur til framtíðar.  Hún var 

hugsunin.  Ekki léttvægt verk heldur eitthvað sem taka þurfti alvarlega.  Formenn Faxins voru 

réttir menn á réttum stað.   

Ferill Sveins Freys. 

Um tíma réri Sveinn Freyr á Blápensli NS með föður sínum og eldaði ofan í mannskapinn um 

borð en söðlaði um, dreif sig í land og gerðist afgreiðslumaður bensínstöðvarinnar í þorpinu 

og seldi þorpsbúum eldsneti á bifreiðar sínar við fjórða mann sem skiptu með sér vöktum.  

Bátaflotinn þurfti sitt eldsneyti.  Verkefnin voru næg.  Í verkahring bensínafgreiðslumanna á 

vakt var að panta inn og stilla vörunni upp í hillunum að baki afgreiðsluborðs.  Allt handvirkt 

og handrétt yfir búðarborð til viðskiptavina.  

Bensínstöð selur auk olíuvara og bensíns, tvist, algeng handverkfæri, smádót allskonar og 

sælgæti sem síðustu mánuði mátti sjá þar í hillum ásamt kældum gosdrykkjum inn í ílöngum 

kæliskáp með hillum í og glerhurð fyrir og ljósi inní.  Skápurinn stóð við hlið 

afgreiðsluborðsins og sömu megin og búðarkassinn var hafður.   

Frá beinstöðinni á kvöldvakt einni skeði atvikið sem kveikti honum áhugann á mönnunum 

sem hann svo oft áður hafði heyrt hrópin í og köllin og vissi að stafaði af knattspyrnunni sem 

fram fór eftir kvöldmat á túnblettinum örlítið fyrir austan bensínstöðina.  Mennirnir sem 

mættu voru til að byrja með ekki margir.  Kannski bara tíu.  Þó var hægt að búa til tvö fimm 

manna lið.  Kæmu fleiri að og vildu vera með fengu þeir að hoppa inn fyrir.  En bara kæmu 

tveir eða fjórir.  Annað gekk ekki.  Með þessum hætti fjölgaði fólkinu sem áhuga hafði.  

Hrópin og köllin sem þaðan bárust vöktu athygli manna á ferð - - og 

bensínafgreiðslumannsins.   

Vegurinn gegnum þorpið að vestanverðu lá meðfram bensínstöðinni og áfram suður eftir.  

Bifreiðar sem komu að vestan og eða norðan að, stöðvuðu flestar við tankinn og fylltu hjá sér 

og héldu ferð áfram.  Mest voru þetta rútubílar á suðurleið eða norðurleið að koma um langan 

veg og áttu ennþá allmarga kílómetra eftir óekna til áfangastaða sinna.  Stöku einkabíll renndi 

að og nýtti þjónustu bensínstöðvarinnar og einstaka dráttarvél frá bæjunum í sveitinni með 

bónda í ekilsæti á leið til verslunar í bænum handa búi sínu.   

Áði bíll við bensæindælu var verk afgreiðslumanns að drífa sig út og yfir til hans og fá 

uppgefna stöðuna.  Væri beiðnin að athuga olíuna á vélinni ásamt að afgreiða bensín á tankinn 

var ekki um annað að gera nema bregða sér aftur inn fyrir á meðan bensíndælan dældi og 

koma út með einn til tvo lítra af smurolíu og hella á mótorinn.  Margar bílvélanna voru slitnar 

af langri notkun sem slitið hafði opnaði olíunni leið inn á brennsluhólfið.  Á meðan þessu fór 

fram sat bílstjórinn kyrr í bíl sínu með útvarpið á og keðjureykti og hlustaði um leið á létta 

músík, dánartilkynningarnar, eða fréttir útvarpsins.  Er umbeðin verk höfðu verið unnin kom 

að upphæðinni sem bílstjórann greiddi gegnum hliðarglugga bílsins og afgreiðslumaður gekk 

á eftir með inn og setti í búðarkassanum á borðinu við hlið kæliskápsins og gekk til 

bifreiðarinnar með afganginn.  Fyrir kom að bílstjóri bifreiðar nefndi við afgreiðslumann að 

bíllinn orðið eyddi jafn mikilli smurolíu og bensíni og teygði hönd út um gluggann með 

vindlingin milli fingranna og slægi öskuna úr honum beint á planið við fætur 

bensínafgreiðslumannsins, án þess að blikka auga.  Undir yfirlýsinguna gat Sveinn Freyr 

afgreiðslumaður ekki tekið og heldur bent manninum kurteislega á að á tankinn hafi farið um 

þrjátíu og fimm lítrar af bensíni á móti einum og hálfum lítra af smurolíu: 
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„Sagði nú bara svona“- sagði bifreiðaeigandinn og ákvað í framhaldinu að kíkja snöggvast inn 

í búðina og fá sér eitthvað í svanginn.  Lendingin voru tvær pulsur með öllu sem Sveinn Freyr 

kom með rjúkandi til hans: 

„Var einmitt að fá sendingu af glænýjum samlokum með rækjusalati og aðrar hangiketi á 

milli.“- bætti hann við og afhenti honum pulsurnar:   

„Samlokubrauðið er þá ekki enn orðið þurrt?- spurði maðurinn og fékk sér bita af annarri 

pulsunni: 

„Öðru nær“- sagði afgreiðslumaður og tók út úr kælinum samloku og sýndi viðskiptavininum 

sem þreifaði á og fann að var dúnmjúk.   

„Ætli ég skelli mér þá ekki á eina með rækjum ásamt einni lítilli Kók sem þú tekur upp fyrir 

mig:“-  

„Svo seljum við einnig yndislega bragðgott súkkulaði.“- benti Sveinn manninum á:  

„Nei takk.  Held ekki.  Hef verslað nóg í bili.  Fæ í magann af súkkulaði:“- endaði hann 

samtal sitt með: 

„Magann!“- Sveinn Freyr varð hugsi af orðum viðskiptavinarins og horfði á eftir honum 

ganga til bifreiðar sinnar:   

„Hverslags aumingjamagi er nú þetta í manninum.  Hvað varð um hákarlamagann?  Hlýtur að 

vera úr höfuðborginni úr því að þola ekki smávegis súkkulaði“- hugleiddi hann og stakk upp í 

sig súkkulaðibita af sömu tegund og hann hugði hinum og tuggði vel og lengi áður en öllu var 

kyngt.   

Bifreiðinni við bensíndæluna var ræst og ekið burt.  Olíumengaður bensínfnykur stóð 

stundarkorn kyrr í loftinu en hreinsaðist örskömmu síðar af aðvífandi vindhviðu.  Engin 

ummerki um viðskipti þessi urðu eftir.  Allt horfið.   

Knattspyrnan. 

Eins og fram kom var áhugi Sveins Freys vakinn og staldraði hann æ oftar við knattleik 

strákanna á túninu sem hann heyrði hrópin frá og héldu huga hans vakandi við verkefnið.  Úr 

varð að hann kvöld eitt ákvað að skreppa þangað yfir eftir lokun bensínafgreiðslunnar til að 

sjá með eigin augum hvað þeir aðhefðust.  Var þar þá staddur nokkur hópur ungra manna að 

hlaupa um með knöttinn.  Engin var þó kominn svo langt í hugsuninni að ljá máls á að 

stofnun knattspyrnufélag né að maðurinn sem staddur var í kantinum þennan dag og fylgdist 

áhugasamur með hlaupum strákana og boltasparki þeirra yrði helsti hvatamaður að nýju félagi 

og fyrsti þjálfari liðsins.  Ekkert af þessu gekk með neinum mannanna umrætt kvöld en tíminn 

samt færði þeim.   

Stefán skipstjóri, faðir Sveins Freys, var á yngri árum liðtækur í frjálsum íþróttum án þó 

sérstaks árangurs né verðlaunapeninga af sinni íþróttaiðkun.  Átti sjórinn hug hans allan og 

tók mest af tíma hans.  Samt eignaðist hann sitt viðurkenningarskjal sem þó var ekki tengt 

íþróttaafreki af neinum toga heldur ákveðinni vertíð sem bátur hans varð aflahæstur allra 

austfirskra báta á og var afhentur glerjaður rammi með viðurkenningarskjalinu í þar sem þetta 
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er staðfest að hann sé „Aflakóngur austfirskra báta árið....“- Ramminn hangir uppskrúfaður á 

vegg stjórnpalls Blápensils SV 90 og við hlið loftvogarinnar á veggnum.  Hinum megin við 

þilið er kortaklefi og þar innaf skipstjóraklefinn.   

Völlurinn sem allt þetta hófst á er sami völlur og þorpsbúar lengi hafa notað til að koma 

saman og segja fréttir og heyra fréttir sem oftast nær fer fram fyrripart dags og eftir hádegi.  

Síðari hluti daganna, eftir kvöldmat, gefur færi á annarskonar samverustundum.  Og tuðran 

byrjaði að renna milli mannsfóta þeirra sem á vellinum voru.  Og stundum varð úr mark eftir 

eitt og fleiri alvöru skot og þrumuskot sem markmaðurinn þurfti að standa klár á til að fá varið 

en mistókst stundum að verja. 

Hægt og bítandi óx æfingunum fiskur um hrygg er fleiri hófu þátttöku og hópurinn ýmist varð 

stærri eða það grisjaðist úr honum.  Smásaman skapaðist betra jafnvægi og menn að verða 

eftir sem hægt var að byggja á.  Á þetta koma Svein Freyr auga sem orðin var manna ötulastur 

við að mæta til að spyrna knetti með félögum sínum.  Og að þeim degi dró að hugsun um slíkt 

félag léti á sér kræla og að þróast í kolli hans sem hann að lokum nefndi við suma félaga sína 

og þá sem þar höfðu verið frá því hann sjálfur hóf að vera með.   

Að endingu reifaði hann hugmyndina.  Í ljós kom greinilegur áhugi á bæði stofnun 

knattspyrnufélags og handknattleiksfélags.  Sjálfur hafði hann mánuðum saman þrefaði við 

sjálfan sig um þetta atriði og réttmæti hugmyndarinnar en lét loks undan og leitaði álits hinna.  

Eftir það varð ekki aftur snúið.   

Neðan við verslunina sem seldi þorpsbúum matinn sinn var eins og áður segir vettvangur til 

slíkrar iðkunnar.  Og menn hófu að koma þangað með knöttinn með sér.  Skemmtanagildi 

þessarar íþróttar er helsti drifkrafturinn.   

Verkið óx og með því reynslan.  Menn koma auga á agnúa með svæðið og að aðstæður mætti 

og gætu verið betri.  Á blettinum voru engin alvöru mörk og áfram notast við tvo staura sem 

stungið var í jörð eða grjót sem lagt var á yfirborð í marka stað.   

Lendingin var hreppurinn sem krafðist af þeim smávegis útskíringar því beiðnin sem frá þeim 

kom krafðist fjárútláts hreppsins, sem hreint út sagt státaði ekki af miklu fjármagni og var 

oftast í mesta basli við að ná endum saman.  Hreppsstjórninni leist vel á hugmyndina og var 

hlynnt íþróttastarfsemi af þessum toga í þorpinu og fann hún leið að fjárhirslunni og náði að 

endingu samkomulagi við vélsmiðjuna um að hún útbyggi tvö mörk úr járnstöngum sem 

notendur á eftir mundu sjálfir sjá um að koma snyrtilega fyrir á vellinum, strengja í netið sem 

hreppurinn útvegaði og ganga frá á sæmandi máta.  Framkvæmdirnar á túnspildunni gefur 

gárungi enn byr undir vængi sem fljótlega hefur tal um að hér hafi verið útbúin leikvöllur 

„Fyrir fullorðna:“-  

Smiðjan lauk við sinn part verksins og komið að mannskapnum að sækja mörkin og koma 

fyrir á vellinum gegnt matvörubúðinni:  

„Verðum bara að gæta okkar á er við festum netið að strengja það nógu vel til að ekki flaksist 

það til í vindi.“- sagði einn er menn hófu að ígrunda hvernig best væri að festa mörkin niður.   

Annar taldi það vera hreina óhæfu og að málið í svona verkum væri að gefa netinu hæfilegan 

slaka sem tæki við höggi knattarins og stöðvaði: 
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„Nema þú viljir fá knöttinn til baka og beint í skallann á þér af frákastinu.“- sagði hann.   

„Þú meinar!“- Hinn á samri stundu sá mistök sín og að hugmynd sín væri ekki góð um að allt 

yrði að vera pinnstrekkt.   

Ljóst var að æfingarnar samanstóðu mest af sama mannskap orðið.  Sumir töldu 

knattspyrnuna komna til að vera og að hún mundi festa sig í sessi í byggðinni.  Handboltáhugi 

manna átti erfiðara uppdráttar.  Fáum duldist að fólkið sem nýtti völlinn tæki annað en 

alvarlega það sem fengist var við á þessum velli.   

Á meðan allt var enn á byrjunarstigi og en ekki komin á nægjanleg festa í verkið var gerður 

ágreiningur um ýmislegt.  Einn ágreiningurinn snérist um bilið milli markstanganna sem 

verðandi markmaður fór fram á að yrði stytt því engan möguleika sæi hann á að verja eitt 

einasta skot hvort sem væri á löngu færi eða stuttu með svo langt bil milli stanga, jafn 

lágvaxinn maður og hann nú væri.  Þvílíkt léleg afsökun.  Venjulegt fólk setur hljótt við svona 

þvælu: 

„Hér er verið að koma á fót alvöru knattspyrnuliði skipað mönnum með getu og vilja til að 

geta meira og verða betri og ná meiri færni með boltann og árangri.  Málið er að rúlla upp 

hverjum andstæðingi sem liðið mætir og sýna honum enga miskunn né vægð og mala mélinu 

smærra og róa að því öllum árum að skora markinu meira í leikjum og sætta sig við ekkert 

minna en sigur.  Svoleiðis gera knattspyrnumenn alltaf á knattspyrnuleikjum og við gerum 

eins,“- voru skilaboðin sem verðandi markmannsgrey fékk af vörum Stefáns Freys og olli að 

hin spurði sig sjálfan hvort menn væru að stofna her og þjálfa til stríðsátaka eða fótboltalið 

sem léki sér til gleði og ánægju með heiður og sjálfsaga í forgrunni.  Manni þessum hætti að 

litast á blikuna og lét sig hverfa undireins og réttur maður snéri við sér baki eitt andartak.  Það 

skeði.  Verðandi markmaður hvarf af vellinum og kom ekki á fleiri fótboltaæfingar.  Gamanið 

hjá þessum var búið.   

Út á Legunni. 

Viðgerð lauk um borð í Blápensli NS 90.   

Tímanlega voru mennir ræstir út og látnir vita að viðgerð lyki senn.  Þeir fengu góðan tíma til 

að taka til fatnað sinn fyrir væntanlega sjóferð og vissu að farið yrði beint á trollveiðar eftir 

dvöl skipsins í slippnum í Sogavík, sem  talið var taka um þrjá vinnudaga.    

Er að tímann kom var öll áhöfnin mætt á bryggjuna og kom bátur hafnarstjóra að og flutti 

mann og fatnað þeirra yfir í trollbátinn. Blápensil.  Menn kvöddu eiginkonur og eða kærustur 

sem komu með þeim á bryggjuna og stigu um borð í bát hafnarstjóra. 

Dag þennan blés hann svolítið af suðri en engin átök samt í veðrinu.  Er kallið kom og búið að 

gangsetja aðalvélina var losað upp á ankerisbremsunum og þau hífð upp í sæti sína fremst á 

stefninu.  Tók skipið stefnuna út fjörðinn og hvarf íbúum Draupnisvíkur sjónum.  Nokkrum 

klukkustundum síðar blasti Sogavík við og skipið gert klárt til að fara upp í sleðann sem 

starfsmenn skipasmíðastöðvarinnar höfðu áður gert kláran til að taka þetta skip upp og færa á 

þurrt land.   


