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10 kafli 

Siglingin yfir til Sogavíkur og slippsins. 

Svolítil sunnanalda fylgdi skipinu á siglingunni norður eftir og náði að rugga mjúkum veltum.  
Flestir höfðust við fram í lúkar að fletta í dagblaði, leggja kapal og eða lágu í kojum sínum 
með bók.  Sumir sváfu.  Er rólegt er ráða menn sér sjálfir.  Litmynd af Blápensli nýjum hékk á 
vegg í lúkarnum.  Myndin er verk starfsmanna erlendu skipasmíðastöðvarinnar.  Ljósmyndin 
er tekin í reynslusiglingu þremur dögum áður en nýjum eigendum var afhent skipið og siglt til 
Draupnisvíkur.   

Marri og Stefán skipstjóri ræddu allskonar mál tengd bát, veiðum og útgerð.  Eitt 
umræðuefnið voru árvissar síldveiðar sem Marri hafði ekki enn komist að samkomulagi um 
við sig sjálfan að fara út í.  Stefán tók í sama streng og taldi ágætlega ábatasaman rekstur að 
stunda togveiðar og reka bolfiskverkun í landi sem einkum byggði á saltfiski og inn á milli 
skreið.  Margir sjómanna hans höfðu alllengi starfað á bátum hans en nokkrir horfið yfir til 
síldveiðanna. 

Hallæris- og góða útgerðin. 

„Marri borgar alltaf“- sögðu sjómennirnir.  Sumir áhafnameðlimir höfðu verið með alla hans 
útgerðartíð.  Yfirlýsingin kom er þeir stóðu fyrir utan dyr skrifstofunnar með mest af hýrunni í 
vösum sínum.  Endanlegt uppgjör kom í lok hvers úthalds, eftir nokkrar vikur.  Í uppgjörinu 
kom allt fram sem þurfti.  Og meira.  Var sundurliðað.  Útgerð Marra var ein af þessum góðu 
útgerðum.  Nokkrar slíkar voru til í landinu sem af fóru sögur í sjómannastétt.  Ærlegur 
sjómaður starfar ekki hjá hallærisútgerð og hugsun ríkjandi í stéttinni að betra sé að þéna 
krónunni minna og fá allt sitt refjalaust en bera meira úr bítum og strögla við útgerðina um 
launin jafnvel vikum og mánuðum saman,sem sjómönnum hugnaðist lítt en bjuggu stundum 
við.  Réðu þeir sig til þeirra var það af hugsuninni:  „Allt er hey í harðindum.“- Hallærisútgerð 
er skárra en að ganga um án skipspláss: 

„Hvað vinur tók þig langan tíma að fá allt sem þú þénaðir hjá „Mumbo- Jack?“- Tvær vikur?  
Þrjár?  Tvo mánuði?  Sex mánuði?“- voru spurningarnar sem menn spurðu hverjir aðra, hittust 
þeir á förnum vegi og tóku tal saman og í ljós koma að einn og annar hafði starfað hjá 
hallærisútgerð: 

„Nefndu það ekki ógrátandi.  Verkið, get ég sagt þér, tók of langan tíma.  Látum svarið bara 
duga.“- sögðu mennirnir mæðulega og ekki par hrifnir og vel hægt að skilja afstöðu þeirra.  
Fæstir báru virðingu fyrir hællærisútgerð og starfaði engin ótilneyddur hjá „Mumbo Jack“- og 
fæstir lengi í senn“  („Mumbo- Jack“- er háðsyrði í sjómannastétt um hallærisútgerðina.) 

Um borð í Blápensli. 

Blápensill öslaði sjóinn með landsýn á bakborða.  Menn í brú ræða ástand íslenska bátaflotans 
sem um áramótin 1954 1955 lá mestallur bundinn við bryggju vegna verðlagningarinnar á 
fiskafurðum sem var svo lág að jafnvel útgerðir og skip sem mestan aflann fengu ná varla 
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endum saman en átti samt meira við um síldarverðin en verðlagningu bolfisks, sem stóð öllu 
betra.  Mörgum var ljóst að mjög væri að íslensku útgerð þrengt þó eilítið hafi ástandið lagast 
er líða tók á árið 1955.  Fór Marri og útgerð hans auðvitað ekki varhluta af ástandinu og varð 
verðhækkananna var í rekstrinum og fann eins og hinir vel fyrir aukningu útgjalda, þó ekki 
væri hann á neinu flæðiskeri og útgerðin alla tíð verið í ágætum farvegi.  Hæst vó hækkun 
olíuverðs í reiknisdæmi útgerðanna:  „Verðbólgan í landinu er ekkert lamb að leika sér við“- 
sagði Stefán og dró kíkinn upp úr trékassanum utan um skips sjónaukann og beindi að 
fjallgarðinum bakborðsmegin og horfði til fjalla eins og þar væri eitthvað merkilegt að sjá og 
ske.  Fjallið var snarbratt með nokkra metra breiðri syllu í fáeinna metra hæð í stórgrýttri 
fjöru.  Í gegnum aldirnar hafði brimið skollið á stórgrýtið með ógnarkrafti, þó ekkert slíkt væri 
nú og allt rólegt og varfærið.   

Kind og lamb í sjálfheldu: 

„Sýnist ég sjá kind á syllunni neðst.  Sé þetta rétt gæti hún verið komin í alvarlega stöðu og 
fullkomna sjálfheldu og líklega drepist nema verða sótt.  Hvernig hún hefur komist þangað er 
mér hulið, jafn snarbrött og fjallshliðin er og fjaran stórgrýtt og ill yfirferðar“- Stefán rétti 
Marra kíkinn sem tók við honum og skoðaði fjallið árvökulum augum.  Hann gaf sér góðan 
tíma.   

Niðurstaðan Marra varð önnur en Stefáns.  Eftir vandlega athugun kom hann ekki auga á 
neina kind og bara hvítan fleka sem líklega hefði runnið niður bratta hlíðina og stöðvast á 
syllunni.  Stefán tók aftur við kíkinum með Orðunum:   

„Lof mér að sjá.  Skoða þetta betur,“-  ekki alveg að kaupa útskíringar útgerðarmannsins: 

„Hvítt spjald, segir þú.  Hvernig má þá vera að spjaldið standi á fætur og stingi haus niður að 
jörð og bítir gras?“- og rétti Marra brosandi kíkinn sem snarlega bar hann upp að augunum og 
lét þá sannfærast um kindina.  Og meira.  Einnig lambið sem með henni var: 

„Þú komst ekki auga á lambið, ha, eins og ég?“- Varð hann að segja Stefáni.  Smá skot og 
máski svolítil hefnd, vegna orða hins á undan.  Oft er stutt í stríð. 

„Fari það í logandi!  Þessari kind verður ekki bjargað nema sjóleiðina“- sagði Marri 
skyndilega og fékk Stefáni kíkinn sem undireins kom auga á hversu vonlausar aðstæður 
dýranna væru:   

„Verð að tilkynna Radíóinu í Sogavík um þetta til að menn geti gert ráðstafanir til að sækja 
gripina?  Eða fella, sem gæti verið þrautalendingin.  Líklegt er að bóndi í nærsveit Sogavíkur 
sakni kindar og lambs.“- Ljóst var að Blápensill gæti ekki athafnað sig neitt á staðnum og 
skorti auk þess léttabát sem senda mátti menn í og fara upp í fjöruna til að handsama féð.  Að 
koma höndum yfir féð var ef til vill snúið mál og lítt áhlaupsverk.  Skepnur sem lengi er án 
neinna samvista við manneskju er villt og um leið ljónstygg, spretthart og þolið sem villtur 
lífmátinn hefur náð að þjálfa upp.  Að íslenskt fé lifi af vist í óbyggðum langa hríð eru til 
fjölmörg dæmi um.  Kind?  Hvað er lífseigara kindinni við viss skilyrði?   

Stefán tók undir mál Marra um radíóið og vatt sér að talstöðinni, greip hljóðnemann framan á 
stöðinni og kallaði Sogavíkurradíó upp:   
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„Skipstjóri Blápensils SV 90 kallar á Sogavíkurrradíói.  Heyrið þið í okkur?  Yfir“- Stefán 
beið eftir svari, sem kom um hæl. 

„Heyrum vel til þín Blápensill.  Góðan dag.  Hvað getum við gert fyrir þig? 

„Erum á leið til ykkar í slipp og eigum enn eftir svolitla siglingu og erum staddir, Stefán gaf 
upp staðsetningu bátsins, og sjáum kind með eitt lamb vera í klandri á syllu sem engin 
möguleiki er að muni bjarga sér af sjálfdáðum og bátur eina leiðin.“- 

Radíóið svaraði um hæl: 

„Ha!  Hvað segir þú? Kind með lamb?  Við komum skilaboðunum undireins áleiðis og höfum 
samband við lögreglu sem mun setja af stað ferli og gera ráðastafanir með bát til að 
skepnurnar verði sóttar af sjó og komið í öruggt skjól og rétts eiganda.  Þakka ykkur fyrir 
upplýsingarnar.  Höfum áður fengið slíka.  Yfir og út“- heyrðist í hátalara tækisins um borð.  
Stefán greip taltækið og kvaddi Sogavíkurradíó með orðunum:  „Takk!  Yfir og út.“- og færði 
rásartakkann yfir á almennu rásina.  Þar sem allir bátarnir voru með sína síkjaftandi skipstjóra 
að ýmist segja aflafréttir eða spyrjast fyrir um afla fiskiskipa.   

Smávegis spjall spannst um kindurnar í brú Blápensils SV og hvernig þeim tókst að koma sér 
þangað.  Niðurstaðan var að kindur væru mestu ólíkindatól og einkar lagnar við að koma sér í 
stök vandræði.   

(Í ljós kom að féð hafði á þessari nokkra metra breiðu og grasi grónu ílangri syllu hafst við á 
annað ár og þótti mesta undur að lifa svo lengi.  Tímann sinn tók mennina að fanga dýrin og 
króa af og grípa í hornin og draga um borð í bátinn sem í fjöru beið þeirra.  Verkið kostaði 
liðið svita, harða spretti og nokkra útsjónarsemi en fengu að lokum sigur þó um tíma verkið 
væri tvísýnt og menn farnir að horfa til riffilsins, sem lokasvar verkefnisins.  Með þessum 
hætti hljómaði tilkynningin sem einn þáttakandi í verkinu sjálfu gaf út tveim þrem dögum 
eftir atvikið og sjö tonna dekkbáturinn kominn til hafnar sem lánaður var og áhöfn Blápensils 
enn á hótelinu og heyrði málsatvik af munni mannsins í kvöldmatnum á hótelinu og maðurinn 
þar staddur til að fá sér að borða og spjall við áhöfnina hófst að málsverði loknum.  Enda 
sumum á Blápensli kunnur og um tíma einn áhafnarmeðlimur bátsins.)   

Umræðunni um kindurnar lauk og spjallið færðist yfir í umræðuna sem verið hafði áður en hin 
yfirtók samtalið.  Eitt umræðuefnanna voru Bátagjaldeyrislögin sem tóku gildi 1951 og 
afnumin um áramótin 1955, eftir að ljóst var að skila ekki tilætluðum árangri: 

„Bátagjaldeyrislögin voru óskiljanlegt fyrirkomulag“- var álit Marra.  Stefán tók undir 
sjónarmiðið með þeim orðum að hafa aldrei neitt botnað í um hvað snérust. 

Franska Skútan. 

Skúta undir fullum seglum kom siglandi á móti þeim skömmu áður en Blápensill beygði inn í 
fjörðinn sem Sogavík er við.  Af fánanum að ráða á afturskipinu sást að skipið væri franskt.  
Stefán teygði sig í sjónaukann og virti skipið fyrir sér.  Manneskja sat í skut með stýrisveif í 
hendi og hélt uppgefinni stefnu.  Skipið stefndi suður á bóginn: 

„Franskur kútter!“- Sagði hann:   



82 

 

 

„Frakkarnir hafa þá ekki alveg yfirgefið okkur né handfæraveiðarnar utan íslenskrar 
landhelgi.  Ætli megi ekki búast við þeim á legunni í Draupnisvík?  Nema annar fjörður verði 
valin þetta árið ?“-  

„Ólíklegt.  Er Draupnisvík besta lægið fyrir þessi Frönsku skip“- taldi Marri: 

„En hvað veit maður hvað dettur inn í hugskot Frakka?  Þeim óskiljanleika öllum.“- Marri 
hló.   

Stefán rétti honum kíkinn.  Hann skoðaði fleyið í sjónaukanum og tók eftir skeggjaða 
manninum sem örskömmu síðar stakk höfði sínu upp um lúkarskappann og gekk aftur eftir 
skipinu.  Á hæla hans kom hundur sem náð hafði að klóra sig upp snarbrattan og sleipan 
lúkarstigann og elta aftur dekkið en gefa sér tíma til að lyfta afturlöpp við miðmastrið og míga 
þar.  Marri stillti kíkinn og gat ekki betur séð en að hér væri komin franski skipstjórinn 
Nicolas Hugos (Nikki hugumprúði) sem í mörg ár hafði komið til Draupnisvikur á kútternum 
Saint Jean sem árum saman stundaði handfæraveiðar úti fyrir landinu og kom sér inn í skjól 
fjarðarins bæði til að hvíla áhöfninni, koma sér undan óveðri sem geisaði á hafinu og til að 
landa afla, sem var sjaldgæfara.  Sumir söknuðu frönsku sjómannanna og gönguferða þeirra 
um aðalgötu Draupnisvíkur þó fyrir kæmi að þeir drukknir yllu bæjarbúum ónæði með 
drykkjulátum. 

Skipið á hafinu var þó ekki Siant Jean heldur bar annað nafn sem vegna fjarlægðar Marri gat 
ekki greint.  Hann nefndi þetta við Stefán sem enn grípur kíkinn og leit á skipið og sá ekki 
betur en að sami maður væri þarna á labbi en, frekar en hinn, gat ekki greint nafn kúttersins.  
Líkurnar á að þeir hafi getið sér rétt til voru nokkrar.  Hundurinn sem sást ganga með 
manneskjunni jók líkur á að rétt væri farið með og hundurinn væri „Sámur seigi.“- Tíminn til 
að kanna málið er bara fáeinar mínútur.  Förin tvö fjarlægðust hvort annað og hurfu úr 
augnfæri örskömmu síðar.  Í sömu stefnu og Blápensill, talvert dýpra, sigldi annað hvort 
íslenskur eða Enskur togari að mögulega færa sig milli veiðisvæða.  Togarinn gekk bátnum 
betur og sigldi hann uppi og seig hægt en örugglega framfyrir hann.  

Báturinn tók beygju á stjórnborða og sigldi inn í fjörðinn sem Sogavík stendur við.  
Spegilsléttur sjór blasti við báti og mannskap undireins og há fjöllin skýldu farinu.  Fyrir 
austanáttinni stóð Sogavík berskjölduð og gat aldan þá orðið kröpp á firðinum.   

Er bátinn bar að hafði í nokkra daga verið hlé á síldarsöltuninni.  Síldin út fyrir neitaði að láta 
sjá sig.  Síldarvinnslufólk allstaðar að af á landinu hékk á verbúðunum og fann sér sjálft 
sitthvað til dundurs.  Það vissi að bátarnir væru á sjó og að síldarleit færi þar fram á meðan 
dagsbirtu naut.  Þó fólkið væri hvíldinni fegið og þætti notalegt að hvíla lúin bein varð 
aðgerðarleysið því leiðitamt.   

Á hafinu. 

Síldarbátar í síldarleit sigldu um á veiðisvæðinu.  Hvert skip var með sinn eigin nótabassa sem 
stóð í bassaskýli upp á brúarþaki.  Verk bassans var að skima eftir vaðandi síldartorfu, ásamt 
að berja sér annað veifið til hita.  Mannskapurinn beið klár eftir kalli en hafðist fátt að á 
meðan.  Helsta verk áhafnarinnanna var að mæta í mat og kaffi en gilti ekki fyrir þessa 
„bassa.“  Þeir að vísu mættu í mat og voru svo aftur roknir upp bassaskýlið til að rýna 
árvökulum augum út á hafið.  Stóll var þar engin.  Menn tóku ekki sénsinn á að „bassinn“ 
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tyllti sér og sofnaði á verðinum.  Hvaða gagn er af hrjótandi bassa í bassaskýli?  Allt viljandi 
gert til að hægindin yrðu ekki of mikil.  Djúpur stóll, og það allt, var ekki inn í mynd 
hönnuðar bassaskýlisins.  Svefnstaður bassans var kojan og bassaskýlið vinnustaðurinn.  Og 
þar skyldi hann vaka á meðan sumir áhafnarmeðlimir sváfu.   

Skyndilega var eins og sjórinn á stjórnborða allur kraumaði.  Bassinn greip sjónaukann og 
beindi að vaðandi kássunni og hrópaði niður í talrörið:  „Síld þrjú strik á stjórnborða.“- Rödd 
hans var óskiljanleg sökum ofþurrks raddbandanna og því óvenju skræk, bæði af ofþurrki og 
spenningi sem vaknaði við vaðandi síldina.  Svarið sem barst til baka um sama rör var: 

„Hvað voruð þér að segja, frú mín góð.  Síld á bakborða?“  Bassinn varð raddbreytingarinnar 
var og mætti með tveim gúlsopum af mysu sem hann renndi niður og hrópaði öðru sinni.  Nei, 
aularnir ykkar.  Þrjú strik á stjórnborða:“-  

„Þrjú strik á stjórnborða, frú mín“- fór upp í gegnum talrörið.  Skipstjóri varð að stríða 
smávegis en fékk til baka orðin:   

„Æ, haltu kjafti þarna og bara veiddu.“-  

Báturinn breytti stefnu um þessi þrjú strik og blasti eftir stutta siglingu vaðandi síld við.  
Menn klifruðu um borð í nótabátanna og köstuðu veiðarfærinu utan um síldarvöðuna, sem öll 
að sjá var inni.  Eftir um klukkutíma streð hafði nægjanlega verið þrengt að síldinni til að 
hægt væri að byrja að háfa.  Er bæði lest og dekk tók ekki við meiri síld var stefnan tekin til 
lands og skammt í að síldarsaltendur í Sogavík fengju afla til að annaðhvort salta eða bræða í 
fiskimjölsverksmiðjunni.  Bátar sigldu til lands í kjölfar hins og var hver bátur með sitt 
fullfermi síldar.  Síldarverkunarstaðirnir voru vaknaðir og tilbúnir í verkefnið framundan með 
alkunnri „Peningalykt.“-   

Blápensill enn. 

Blátindur stímdi inn fjörðinn.  Menn í brú heyrðu að síldar hefði orðið vart úti fyrir og bátar 
fengið afla.  Á móti Blápensli kom þessi sjö smálesta bátur og lá að sjá talsvert á.  Mennirnir 
stóðu á dekki er skipin mættust.  Stefáni kom til hugar samtalið við Sogavíkurradíó og 
undraðist hraðinn.  Náðst hafði í átta bændur sem allir mættu á eigin Willis- jeppum.  Aldeilis 
upplagðir.  Að heimta til baka tapaðan grip þekktu þeir.  Gripir í hendi eru verðmæti bænda. 

Er innar kom blöstu við nokkrar bryggjur sem greinilega voru ekki lengur í notkun.  Fáein hús 
stóðu uppaf bryggju þessari.  Engir bátar lágu við þær.  Sömu sögu var segja um 
verkunarhúsin við enda þeirra sem ekki heldur voru í brúkhæfu ástandi og allt frekar hrörleg 
og verkunarhúsin gömul og komin með svignandi þök, eins og bryggjan til endans.  Annað 
gilti um íbúðarhúsin handan vegarins framhjá.  Þau voru reisuleg sem fólk bjó í.   

Húsin voru bárujárnsklædd og eitt búið svölum sem snéri að sjó.   

Bryggjurnar voru teknar úr notkun er bryggjan aðeins innar í firðinum kláraðist og er 
bryggjan sem togarinn lá við og kraninn athafnaði sig á, fast við togarann.  Kraninn snérist á 
legunum með brettið sem trékassinn var á hangandi í króknum sem vörubifreiðin kom með 
alla leið að sunnan.   
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Brettinu var slakað niður á dekk togarans við hlið hinna tveggja kassanna.  Kassarnir sem eftir 
voru á pallinum mundu enda við hlið hinna.  Innihaldið eru varahlutir til vélaliðs og dekkliðs 
sem nú fékk góðan slatta af netum, tógum, vírum, lásum og glás af kúlum á höfuðlínu 
vörpunar og fyrir kokkaliðið einhver eldhúsáhöld, diskar, könnur og svoleiðis.  Íslenska 
flutningaskipið sem varninginn flutti kom frá löndum Evrópu og lagðist að bryggju í 
Reykjavík en ákveðið að bíða ekki eftir strandferðarskipinu heldur fá undir farminn vörubíl 
sem væri fljótari í ferðum en skip sem þræddi firði.  Málið var að hafa togarann ferðbúin eftir 
tvo daga.  Allt stefndi í verkið tækist:   

„Hver sekúnda er dýrmædd“- sögðu þeir sem þar réðu ferð.  Aðrir sögðu:  „Já svo dýrmædd 
að ekki vinnst tími til neins“- en var auðvitað innantómt svartsýnisraus bölsýni og hreint rugl í 
eyrum Póstmeistarans í Draupnisvík hefði hann heyrt þetta sagt í sín eyru en gerði ekki.  Enda 
þá stund staddur suður í Draupnisvík en ekki Sogavík.   

Líkleg niðurstaða var að nokkrum hásetum eftir brotför skips yrði skipað að koma vörunni í 
kössunum fyrir með vélarliðinu.  Áhöld var með kokkaliðið.  Hvort það þyrfti sérstaka aðstoð.  
Tvær, þrjár ferðir með potta og diska gat ekki verið ofverk kokkaliðsins, og reyndist rétt 
tilgáta.  Þeir sáu sjálfir alfarið um sinn þátt og tóku í einni ferð.  Meira var það nú ekki:  

„Strákar mínir!  Aðstoðið vélarmennina við að bera dót sitt afturí?“- sagði yfirmaður dekkliðs 
togarans er endum hafði verið sleppt og skipið á leið út fjörðinn.  Hann benti á þrjá af 
undirmönnum sínum sem hættu þegar því sem þeir sýsluðu við og gengu með vélarliðinu í 
verk með þeim.  Brettin fimm höfnuðu tóm fyrir utan skip á firðinum og sundurslegnir 
trékassar einnig.  Kannski mundu sjófuglar tylla sér á spýturnar og vera þeim fegnir?   

Slippurinn í Sogavík. 

Blápensill dreginn upp.   

Kallarnir á Blápensli biðu eftir að slippurinn lyki undirbúningi og renndi dráttarsleðanum 
niður í sjóinn og til þeirra og tengdu og festu allt sem gera þurfti til að tryggja rétta kjölstöðu 
er fjaraði undan kili við uppdráttinn.  Og þeir biðu og fylgdust eða gengu aftur á skut og litu 
yfir til bæjarins og togarans og urðu vitni að er hann sleppti endum.  Allskonar aðgerðir þurfti 
í brautinni áður en mikill sleðinn rynni niður hana og þangað sem báturinn var og beið.   

Er mennirnir urðu hreyfingar sleðans varir vissu þeir að skammt væri í að þessum kafla hjá 
sér lyki og þeir gætu drifið sig af skipsfjöl og til hótelsins, þar sem þeir dveldu daga sína í 
Sogavík.  Vissu og svolítið um Sogavík og að þar væri starfrækt kvikmyndahús sem 
einhverjum í áhöfninni minnti að héti „Sogavíkurbíó“.  Sumir vonuðust til að bíóið hefði 
kvikmynd til sýningar en vissu að sýningar væru einungis í húsinu um helgar og vandinn að 
nú var ekki helgi og þeir farnir á sjó þá.  En þeir létu sig dreyma.  Og hvað jafnast á við góða 
bíómynd hjá manneskju sem lýtur bið?  Til að mynda dönsku bíómyndina „Skipreika á eyju“- 
sem sýnd var í bíói í höfuðborginni og auglýst í nýjasta hefti „Tíðindum dagsins“- í 
Sogavíkurbíói.  Hve lengi fylgdi ekki með.  Íslendingar elska danskan húmor og þekkja vel og 
hlæja endalaust á slíkum bíósýningum.   

„Á þessum nótum voru pælingar mannanna á dekki Blápensils á meðan menn í landi enn 
undirbjuggu uppdráttinn.  Ferlið allt er löturhægt en samt í eðlilegum farvegi.   
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Annað álíka tréskip og Blápensill var upp í slippnum og stóð hægra megin þar sem skipin 
voru dregin upp.  Hafði það verið fært til er Blápensill kom til að hægt væri að kippa honum 
strax upp.  Við hitt skipið unnu nokkrir menn og sýsluðu við botninn og notuðust við áhöld 
sem dugðu í það verk.  Að þessu sinni voru í slippnum ekki fleiri skip þó rúm væri fyrir sjö 
skip í einu, þrjú til hægri og þrjú til vinstri og eitt í sleðanum sem dró öll skipin upp.  
Gagnsemi hliðarfærslanna var augljós og færði slippnum næg verkefni, sem og þótti stór 
atvinnurekandi í Sogavík.   

Blápensill beið eftir slippsleðanum sem færðist niður hallann og að lokum rann undir botn 
bátsins.  Er hér var komið voru bæði aðal- og ljósavél bátsins stöðvaðar og varð á samri 
stundu niðamyrkur í íbúðum skipsins fram í og yrði svo í að minnsta kosti hálftíma, uns 
raftenging við land kæmist á.  Sem gat verið hálftíma seinna.   

Þrír menn sáust ganga til fjörunnar að léttbáti og ýta honum á flot og róa til fiskibátsins og 
hinkra þar.  Um borð í árabátnum er mannskapur sem kunni til verka að ganga tryggilega frá 
bátnum til uppdráttarins.  Allt samkvæmt kerfi sem unnið er eftir og erlendu aðilarnir sem 
komu slippnum upp skildu eftir handa starfsfólki að vinna eftir.   

Í höfuð Marra sást í einum stýrishúsglugga og í öðrum stýrishúsglugga höfuð Stefáns, sem 
venju samkvæmt hafði sinn eigin brúarglugga til að horfa út um.  Aðrir áhafnarmeðlimir, 
sumir þeirra, sáust kíkja út fyrir borðstokkinn og fylgjast með löturhægri framvindunni.  
Merki var gefið úr bátnum um að óhætt væri að hífa.  Er báturinn lyftist úr sjó fór hann 
skyndilega að halla.  Samstundis var hífingunni hætt og bátnum aftur rennt niður og nógu 
djúpt til að hann flyti.  Við frekari skoðun kom í ljós að ein festingin var flausturslega unnin.  
Eftir að hafa verið lagfærð varð allt aftur klárt til hífingar.  Menn um borð horfðu hvor á 
annan með manngerðum spurningasvip.  Stefán skipstjóri leitaði ráða hjá verkstjóra slippsins 
hvort rétt væri að áhöfnin færi frá borði áður en næsta tilraun yrði gerð en fékk svar til baka 
að þessu réðu þeir sjálfir en gætu verið rólegir um að öryggið væri tryggt.  Bar Stefán þetta 
undir sitt fólk sem sjálft sá engin vandkvæði á að vera áfram um borð.  Var þá gefið merki og 
skipið hreyfðist og lyftist hægt og bítandi upp úr sjónum og stóð kjölrétt og stöðvaðist efst í 
dráttarbrautinni og við hlið skipsins sem unnið var við.  Blápensill var keyrður inná brautina 
vinstra megin og uppdráttarsleðinn hafður frír og klár.  Reiknað var með að báturinn sem fyrir 
var yrði fljótlega færður yfir á hann og rennt niður og afhentur eigenda sínum sem komnir 
voru úr Reykjavík ásamt áhöfn og dvalið um nóttina á hótelinu.  Skipið héldi þegar til veiða 
eftir að verkinu lyki.  Áður en til hliðarfærslunnar kom yfirgaf áhöfn Blápensils bátinn með 
allt það meðferðis sem hver og einn taldi sig þurfa og gengu til rútubifreiðarinnar sem beið 
þeirra á slippsvæðinu og flytti yfir til hótelsins, sem vænti komu þeirra með mat tilbúinn á 
borðum er þeir birtust.   

Aðstaðan í slippnum. 

Beint upp af slippnum, á athanasvæði hans, stóðu tvö ílöng hús.  Húsin höfðu fjóra glugga á 
efri og neðri hæð eftir sér endilöngu og á báðum hliðum en báðir gafflar gluggalausir.  Stafnar 
húsanna kölluðust á sitt hvoru megin mjós akvegar á milli þeirra.  Bæði tilheyrðu slippnum.  
Annað minna hús var gegnt húsinu sem nær var bátalæginu og var um tvö, þrjú hundrað metra 
bil á milli þeirra.  Í húsinu var kaffiaðstaða og herbergi með skápum í til að hengja upp 
vinnufatnað starfsmanna að starfsdegi loknum.  Gengið var inn í hvort langhús fast við 
gaflanna og var stutt að fara, þyrftu menn að sækja eitthvað í annað hvort húsanna og bara yfir 
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mjóa götuna að fara sem smurolía lak niður í og skírði olíufnykinn á staðnum við viss 
veðurfarleg skilyrði og hitastig. 

Maður með hendur í vösum kom í ljós við ílanga húsið nær sjónum.  Hann stefndi að litla 
húsinu til að læða sér smá stund í kaffitár í kaffisalnum áður en byrjað yrði á skipinu sem 
verið var að draga upp.  Hvort kaffi væri til kæmi í ljós og allur gangur á en nokkuð víst ef 
Jóhannes kaffikall var mættur í vinnuna.  Sem stundum brást.  Væri hann tiltækur var eitt 
verka hans uppáhellingin sem hann sá óbeðin um og menn því nokkuð öruggir um að kaffi 
væri á brúsum sem hægt væri að hverfa til, gæfist smá pása.   

Rútubifreiðin. 

Bifreiðin sem flutti áhöfn Blápensils yfir á hótelið Grænhótel var af gerðinni Wolksvagen og 
bar rauðan lit á hliðum og á skut með svart þak og var svarti liturinn málaður niður að 
hliðargluggum og einnig frampartinum undir framrúðunni sem myndað eins skipsstefni án 
ankera og kom saman í spíss á milli framljósanna sem eins og benti á númeraplötuna sem 
skrúfuð var á stuðarann.  Krómaður listi allan hringinn bjó til litaskilin og var svarti liturinn 
málaður fyrir ofan listann og rauði liturinn fyrir neðan listann.  Bifreiðin er merkt hótelinu og 
bar merki hótelsins á sitt hvorri hlið.  Hún rúmaði 8 manneskjur og fór ágætlega um kallanna 
ásamt farangri þeirra.  Sem ekki var neitt mikill og bara nauðsýnlegasti búnaður.  Rakáhöld, 
nærföt til skiptanna, aukabuxur og aukaskyrta og slíkt.  Ekki neitt mikið.  Bifreiðin hafði verið 
keypt ný úr kassanum af umboðinu og varð mörgum að orði er hún birtist merkt og skínandi 
af glæsileika við aðaldyr Grænhótel að hótelmenn væru sérdeilis flottir á því. 

Bifreiðarstjóri kom út úr bifreiðinni er mennina bar að heilsaði þeim og kynnti sig sem Blæng 
Hóseasson og væri hótelstjóri Grænhótels og honum sérstök ánægja af að fá þá til sín sem 
gesti hótelsins: 

„Já!  Svo að þetta er þessi Blængur HóHó,“- hvíslaði áhafnarmeðlimur að öðrum úr áhöfninni 
er maðurinn hafði kynnt sig og fékk svar til baka: 

„Svo er að heyra:“-  

„En af hverju Blængur hó hó“- gat hinn ekki stillt sig um að spyrja: 

Veit ekki.  Nema maðurinn hafi kannski tekið þátt í of mörgum smalamennskum gegnum 
tíðina og kallað þessi orð „hó hó“- hátt yfir allt og alla í kring í smalamennskum?- hvíslaði 
hinn og uppskar niðurbældan hlátur hins ofan í bringuna sem aukreitis þáði vægt olnbogaskot 
hans sem svarið gaf, sem sjálfur barðist við hláturinn.  Eftirminnileg kátínustund þarna í 
Sogavíkurslipp.  Blápensill var færður til hliðar undireins og mannskapurinn var farinn frá 
borði og skömmu á eftir hitt skipið og því rennt í sjó fram.   

Bifreið hótelsins snéri við og ók til baka og staðnæmdist skömmu síðar við dyr Grænhótels.  
Mennirnir yfirgáfu bifreiðina með farangurinn meðferðis, gengu upp tröppurnar að 
aðalinnganginum og komu sér þar fyrir sem borð móttökunnar var staðsett og brosandi 
afgreiðslustúlka stóð við og fengu sig skráða af henni inn á hótelið, til nokkra daga vistar.   


