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Skáldsaga um Englendinga búsetta í Ipswich á Englandi Peter, 

Mary, konu hans, son þeirra Filip og hundinn Undrandi, sem svona 

slæddist óvart með í ferðalagið og kom á síðustu stundu. Ferð 
fólksins hefst á Íslandi, nánar tiltekið Hafnarfirði, í byrjun sumars. 

Skipverjar lenda í ýmsum óvæntum uppákomum. Aðalsögupersónur 

eru kristnar og viljandi farið inn á þá braut því að sagan er innlegg í 

kristin gildi og beint trúboð. Sagan styðst ekki að neinu leiti við 

raunverulegar persónur né heldur ferð sem farin var. Allt 

skáldskapur. Kveðja. Höfundur. 
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Extol við bryggju. 

1 kafli. 

 

Skýjað loft og vindsperringur í honum.  Hvítir öldutoppar 

sjást út á flóanum.  Stórt skip með efni til 

álframleiðslunnar í Straumsvík siglir í átt að höfninni í 

Straumsvík.  Skipið er komið frá Ástralíu.  Hvort hann 

mundi rigna kæmi bara í ljós.  Allt gat skeð af útliti 

loftsins að ráða.   

Stórir og litlir bátar lágu í öryggi hafnarinnar í Hafnarfirði 

og strekktu í spottanna sem héldu þeim föstum við 

kantinn.  Langdregið ískur heyrðist er bátsskrokkarnir 

runnu eftir bíldekkjunum sem héngu í keðjum niður 

stálþilið þeim til hlífðar.   

Extol lá bundin á sama stað og skilið var við skútuna 

nokkrum mánuðum fyrr.  Báturinn er 12 metra langur 

kjölbátur búinn venjulegum búnaði seglskúta ætluðum til 

siglinga á úthafinu.  Gúmmíbátur, björgunarbelti fyrir alla 

skipverja, langdræg talstöð og annað sem svona bátar 

kalla eftir og nauðsýnlegt þykir á langsiglingum.  Allt á 

sínum stað.  Aðbúnaður og allar innréttingar í Extol voru 

fagrar og umfram allt hagkvæmar og allt staðsett með 

góða nýtingu í huga. 

Rafmangsframleiðslan kom mest frá viftuspaða 

staðsettum í þriggja metra hæð aftast á skipinu sem 

vindurinn dreif.  Með snúningi viftuspaðans og mótorsins 
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varð til rafmagn sem fimm rafgeymar neðarlega í skipinu 

söfnuðu.  Einnig var til taks búnaður sem hægt var að 

varpa útbyrðis sem snerist í sjónum af hraða skipsins til 

rafframleiðslu og hugsaður til vara.   

12.volta kerfi sá um öll ljós, siglingartæki, ísskáp og 

önnur tæki um borð.  Aðal eldavélin var gasvél ásamt 12. 

volta eldavél sem var hugsuð sem varaeldavél.  Sú 

eldavél hafði aðeins einu sinni verið notuð eftir að 

núverandi eigendur eignuðust skútuna og skírðu Extol.  

Atvikið gerðist á siglingu frá heimabæ fólksins (Ipcwich í 

Englandi) áleiðis til Stromness á Orkneyjum sem er 70 

eyja klassi í aðeins 10 mílna fjarlægð frá norður 

Skotlandi.  Í þessari ferð gleymdist að huga að 

gasbirgðunum.  Rafmagnseldavélin var því tekin fram og 

hún notuð til að elda ofan í fólkið.  Rafmagnseldavélin 

naut ekki nærri eins mikillar hylli kokksins og sú 

gasknúna.  Enda gasið sneggra og þægilegra á allan 

hátt í vinnu matsveinsins.  En úr því að svona fór kom 

tvennt til greina.  Snúa við eða halda siglingunni áfram í 

norðurátt og kaupa fyllingu á gaskútanna í Stromness.  

Seinni kosturinn var valinn.  Nóg matarkyns var um borð 

og hægt að bjarga sér með varatækinu.  Málið var ekki 

alvarlegt. 

Þessi tiltekna ferð til Orkneyja var farinn fyrir nokkrum 

árum og reynsluferð fólksins sem vildi prófa farkostinn og 

reyna á hæfileika sína til að sigla seglknúnu skipi.  Frá 

þessum atburði hefur dálítið vatn runnið til sjávar og 

reynsla fólksins vaxið og séð ýmis afbrigði af veðri og 

sjóum og orðið ágætlega fært flóknustu verka um borð.  



5 
 

 

Sem er mikilvægt.  Oft er reynsla fólks besti vinur þess á 

ferðum um mannlaus svæði, eins og langsiglingar oftast 

eru.  Það sem hins vegar toppaði allt var fullvissa 

fjölskyldunnar um Jesú, náð hans, leiðsögn og miskunn.  

Hann var drifkrafturinn og allstaðar til staðar fyrir þau 

hvort sem var til sjós eða lands.   

Þegar málið var skoðað var ástæða veru skútunnar í 

Hafnarfjarðarhöfn einföld.  Áhöfnin treysti sér ekki til að 

halda áfram ferð sinni yfir úfið Atlandshafið eftir að 

október rann í garð og því ákveðið að sigla til Íslands og 

taka land í Hafnarfirði eftir að upplýsingar frá íslenskri 

strandstöð mælti með höfninni sem prýðis stað til 

vetrarlegu.  Þá var Extol að koma frá Grænlandi eftir að 

hafa siglt um þetta jökul klædda land lengi sumars.   

Á einum stað við Grænlandsstrendur mætti áhöfnin 

syndandi ísbjörn sem kom svo nálægt skútunni að 

fólkinu varð ekki um sel og þótti skipstjóranum ekki 

annað ráðlegt en að sækja riffillinn og fella dýrið gerðist 

þess þörf.  En Guði sé lof.  Björninn breytti um stefnu og 

fjarlægðist fólkið og það andaði léttar.  Seinni sá það 

hvar hvítfeldur skreið á land og hljóp upp fjöruna sem 

fætur toguðu.  Skipstjórinn varð feginn að þurfa ekki að 

grípa til riffilsins. 

Nú var aftur komið sumar og áhöfnin kominn til Íslands 

með færeysku ferjunni Norrænu sem kom fólkinu til 

Seyðisfjarðar ásamt búnaði og bíl.  Þetta gerðist fyrir 

hálfum mánuði og gaf hún sér nokkra daga til að skoða 

landið áður en farið yrði til Hafnarfjarðar og lagt í hann út 

á hafið bláa.  Reykvíkingur, fólkinu kunnugur, lofaði að 
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aka bifreiðinni aftur til Seyðisfjarðar og um borð í ferjuna 

sem flytti bifreiðina til Danmerkur þar sem annar mundi 

sjá um að koma henni til Ipswich og á sínar gömlu slóðir 

löngu á undan eigendum sínum.  Flókið ferli en vel 

framkvæmanlegt með góðu fólki. 

Undiralda hreyfði bátaflota Hafnafjarðarhafnar.  Skútan 

teygði svolítið á fastendingartógunum og nuddast eilítið 

utan í fiskibátinn fyrir innan sig sem sjálfur var á 

hreyfingu með öðrum bátum við þessa bryggju.  Báturinn 

var sá sami og skútan lagðist utan á og líklegt að væri 

búin að liggja þarna jafn lengi og Extol.  Kannski var sá 

bátur ekki lengur í notkun.  Báturinn var frambyggður 

eikarlitaður eikarbátur 70 tonn að stærð með autt dekk 

sem öll spil vantaði á og annan búnað sem minnti á 

fiskibát.  Þetta gaf hugsuninni um að búið væri að leggja 

honum aukið vægi.   

Miklir garðarnir skýldu höfninni en náði ekki með öllu að 

stöðva hreyfingar hafsins þótt miklir væru að vöxtum og 

gríðarleg mannvirki.  Undiraldan komst að bátum 

hafnarinnar og vaggaði og ruggaði flotanum án þess að 

til vandræða horfði beint. 

Máfar flugu yfir skipin og tóku hring kringum hátt mastur 

Extol og svo annan hring, eins og til að skoða lögun 

stangarinnar sem stóð þarna upp í loftið betur.  Annar 

máfanna tyllti löpp á ránna efst.  En ekki lengi.  Fáeinum 

sekúndum síðar flaug hann á eftir hinum sem ekki vildi 

stansa og kasta mæðinni svolitla stund.  Kannski kom 

hann auga freistandi lifrabita í fiskikari á bryggjunni sem 

ófært var að láta renna sér úr goggi eða afgang af pylsu 
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sem bryggjufari skildi eftir í sjónfæri fuglsins og lá þarna 

fyrir fótum manna og skeppna án þess að neinn á 

svæðinu hirti um að koma þessu fyrir í maga sínum.  

Ekki var gott að segja.  Margt gat vakið áhuga sísoltins 

máfs.  En hvorki lifur né pylsuafgangur var ástaða 

flugsins heldur endalaust og venjubundin ferð fuglanna 

um háloftin í sínu að séð varð tilgangsleysi.  Máski voru 

þeir saddir?  Ósennilegt miðað við tegund.  Óseðjandi og 

gráðugur svartbakur og matur eru nátengd fyrirbrigði.  

Éta éta er allt sem svartbakar geta. 

Endur með unga í halarófu á undan sér og eftir sér syntu 

á sjónum frameftir skútunni Extol í tveggja metra 

fjarlægð.  Litlu andarungarnir vögguðu á öldutoppunum 

eins og korktappar án þess að skoppið upp og niður 

ölduna fengi minnkað sundfærni þeirra.  Máfarnir upp yfir 

þeim ollu mæðrunum dálitlum óróa sem kvökuðu og 

settu sig í varnarstöðu.  Endurnar mundu verja litla 

ungahópinn sinn sem brugðust ósjálfrátt við og köfuðu 

hver á eftir öðrum skutust aftur upp á yfirborðið og 

köfuðu svo aftur.  Svo komst aftur á ró í hópnum og 

ungarnir syntu í sinni röð á eftir og undan fullorðnu 

fuglunum.  Voru svartbakarnir líka í öðrum þönkum og 

sjö litlum andarungum engin hætta búinn af þeim.  Hvað 

sem síðar yrði. 

Peter Rubens við skipshlið. 

Trén á Íslandi voru byrjuð að bruma og gróður allur að 

vakna til lífsins eftir dvala vetrarins.  Komið var að 

mánaðarmótunum maí júní.  Mersedes Bens árgerð 

1999, dökkblár á litinn, með erlendu númeri, ók eftir 
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veginum ofan við bryggjuna og framhjá byggingunni til 

hægri handar með burstunum á og bláa þakinu.  Bifreiðin 

beygði og ók rólega eftir bryggjunni og nam staðar við 

glæsilega skútuna.  Karlarnir á bryggjunni litu upp og 

virtu bifreiðina stundarkorn fyrir sér og hugleiddu hver 

þar væri á ferð.  Þeir sáu að númer Bensans tilheyrði 

erlendum manni en ekki íslenskum.  En hvaðan kom 

hann og hver var hann.  Skútan Extol var þeim kunnug 

og oft höfðu þeir gengið þangað og velt rennilegu fleyinu 

fyrir sér og skoðað standandi á bryggjunni og 

hugleiðandi með sjálfum sér og öðrum hverslags líf það 

væri að sigla á svona skútu.  Sumir heilluðust og fengu 

smá firðing í magann af tilhugsuninni einni saman. 

Ýmsar sögur voru á kreiki um þessa skútu.  Sumar 

sagnanna voru um góss, aðrar tengdust 

fíkniefnaflutningi, jafnvel ólöglegri vopnasendingu milli 

landa í tengslum við hryðjuverkahópa, mannsal, 

þrælahald og aðra varasama starfsemi.  Allskonar sögur.  

Allt vitaskuld rangt.  Gróa á Leiti náði inn á milli svolitlu 

flugi á meðal bryggjukallanna og fólksins sem þangað 

koma nokkuð reglulega.  Flestir létu sér þó veru 

skútunnar í léttu rúmi liggja og hugðu ekki frekar að.  

Aðrir bara blessuðu. 

Eigendurnir vissu ekkert um þessar pælingar fólks.  

Enda heiðarlegt fólk með alla sína pappíra á hreinu og 

greiddu hafnargjöldin á réttum tíma hafandi þá einu 

hugsun uppi að sigla og fara til margra landa í frelsi 

farkostsins og lofa Jesú Krist fyrir allt sem fyrir augun bar 
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á ferðinni.  Og ýmislegt bar fyrir augun og inn í ýmis 

ævintýri rataði áhöfnin.   

Peter Robins néri höndum sínum saman.  Hann var 

ánægður yfir þessum áfanga.  Eftir langan vetur var 

hann kominn að bátnum sem hann yfirgaf ásamt fólki 

sínu í október og báturinn enn á sama stað við bryggjuna 

og mannskapurinn skildu við hann.  Þetta gat ekki verið 

betra. 

Við þessa höfn var stundum rólegt og lítið um að vera og 

eins og allt lægi í dvala.  Þannig var ástandið allavega er 

skútufólkið sigldi inn fyrir garðanna um haustið klukkan 

13, 30 með öll segl rifuð og siglandi inn á díselvélinni í 

átt að miklum grjótgörðunum sem blöstu við framundan 

eilítið á stjórnborða með gömlu varnargarðanna tvo fyrir 

aftan.  Lífið við bryggjuna minnti fólkið á björn í híði sínu 

sem hraut vetrarlangt án þess að bæra á sér.  Á meðan 

þau dvöldu þarna, sem var raunar ekki löng stund, kom 

engin bátur til hafnar og heldur engin sem fór undir 

kranann til löndunar og engin bátur lagði úr höfn.  Einu 

mennirnir sem skútufólkið komu auga á frá bát sínum var 

bryggjuvörður sem benti fólkinu úr bíl sínum á að sigla 

skútunni þangað sem eikarbáturinn var og leggjast utan 

á hann.  Allmargir bátar lágu bundnir hinum megin í 

höfninni í sínu afmarkaða plássi við flotbryggjuna með 

læsta hliðinu.  Bátarnir voru eins og grónir.  Allmargir 

smábátar stóðu á þurru ofan við bryggjuna og margir 

með segl breytt yfir sig til varnar.  Eina lífið sem kviknaði 

og fólkið sá fyrir utan starfmann bryggjunnar kom með 

tveim mönnum sem gengu að læstu hliðinu, stungu lykli í 
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skrárgatið og skunduðu að bát sínum, stukku um borð og 

hurfu undir þiljur stundarkorn og komu aftur að vörmu 

spori og hlupu eftir flotbryggjunni og settust inn í 

upphitaða bílinn sem beið þeirra í gangi og óku brott.  Og 

allt sofnaði á nýjan leik. 

Bryggjuvörðurinn sagðist hringja frá skrifstofu sinni á 

leigubíl sem kæmi og sækti þau innan tveggja 

klukkutíma.  En það var tíminn sem þau sögðust þurfa til 

að ganga frá og tína það saman sem þau vildu taka með 

sér heim.  Eins og sjókort, skipsdagbókina og annað 

pappírsdót sem illa þoldu rakan sem er samfara lítt 

upphitaðri vistarveru í langan tíma og aðeins nægjanleg 

til að hindra frost inni.  Rakin gæti hæglega eyðilagt 

kortin og bækurnar og var nokkuð sem þau vildi ekki að 

gerðist.   

Tveim klukkustundum síðar flautaði leigubílinn og fólkið 

kom út með ferðaröskur og handfarangur og gengu frá 

öllu um borð og læstu dyrum og yfirgáfu svo Extol.  Með 

Guðsblessun yfir fleyinu.   

Snemma næsta dag flaug fólkið svo til London og ók 

þaðan heim til Ipswich eftir þægilega gistingu á einu af 

glæsilegu hótelum Reykjavíkurborgar.  En þá var haust 

og vetur að ganga í garð í landinu bláa í norðurhöfum og 

á Englandi.   

Öðruvísi brá við nú.  Höfnin tók lifandi á móti Peter og 

með iðandi mannlífi.  Brosandi og ábyrgðarfullir karlar 

gerðu báta sína klára til veiða.  Vindur og blakkir snérust 



11 
 

 

og farmur ýmist hífður um borð eða í land.  Net og teinar 

stóðu á bílpöllum eða brettum á bryggjunni.   

Bifreiðar í margskonar litum komu og fóru með forvitið 

fólk innanborðs sem fylgdist með bryggjulífinu eins og 

árin á undan.  Viðgerðarmenn með rafsuðuhjálma á 

höfði munduðu suðutæki sín og rafsuðu og blossar sáust 

kvikna á nokkrum stöðum til viðgerða og lagfæringa.  

Tvær erlendar fjölskyldur stóðu með veiðistangir á 

bryggjuendanum og höfðu fengið nokkra ufsatitti sem 

lágu við hlið fólksins.  Fólkið notaði fiskinn sér til matar.   

Bátar stóðu á bryggjunni þar sem menn máluðu botn 

fleyja sinna.  Aðrir hreinsuðu gróðurinn af botni bátanna 

með háþrýstidælum.  Léttur úði barst með vindum frá 

þessum aflmiklu og notadrjúgu dælum og barst yfir allt 

sem fyrir varð. 

Tveir gamlir sjómenn komu akandi á gráum nýlegum 

smábíl og fylgdust með og rifjuðu upp gamla tíma úr sínu 

eigin sjómannslífi er sjómennska var sjómennska en ekki 

leikaraskapur eins nú með alla vinnuaðstöðu undir dekki 

og inn í upphituðu rúmi og menn með svuntur bundnar 

framan á sér eins og geðillar frystihúsakellingar í stað 

almennilegra klofstígvéla, sjóstakks og sjóhatts eins og 

áður tíðkaðist er menn unnu út undir beru lofti allan 

ársins hring án þess að vera neitt að væla þetta.  Og 

mönnum á þeirra sjómennskutíma kólnaði stundum svo 

á höndunum á trollvaktinni á vetrum að ekki var nema 

eitt ráð til bjargar.  Að spræna á hendur sínar.  Gömlu 

mennirnir fengu smá yl í sitt hjarta við upprifjunina um 

allar gömlu góðu stundirnar til sjós:   
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„ Ég mann að árið 1957 í janúar, þá var ég var háseti á 

Jóni Forseta, gerði svo mikið frost á Halamiðum að 

menn bökkuðu um leið og þeir pissuðu.  Bunan fraus 

jafnharðan og hún kom út. „ – sagði annar mannanna 

svolítið vandræðalegur og fékk sér neftóbak úr dós sem 

hann bar á sér og saug hressilega upp í nefið: 

„ Halló!  Hættu nú alveg.  Þessum færðu mig nú ekki til 

að taka trúanlegan. - Sagði ökumaður smábílsins: 

„ Ókei!  Kannski er ég eilítið að ýkja.  En samt var frostið 

þennan janúarmánuð mikið og alveg svakalegt.  Og 

hana nú. „ –  

“ Ekki minnist ég þess að frostharkan hafi verið neitt 

meiri né heldur veturinn harðari en oft áður.  Og vorum 

við þó báðir á Jóni Forseta í janúar árið 1957.  Eitthvað 

er nú minnið minn kæri vinur byrjað að gefa sig: “ 

“ Hvað ætli þú munir eftir því.  Alltaf niðrí vélarrúmi í 

hitasvækjunni sem þar var allar vaktir.  Og kannski 

varstu líka á hinni vaktinni: “ 

“ Þú meinar að frostið hafi verið meira á þinni vakt heldur 

enn minni. “ – sagði ökumaður.  Farið var að þykkna í 

honum.  Rifrildi lá í loftinu. 

“ Æ, góði tölum um eitthvað annað. “ - Farþeginn fann 

hvernig þumalskrúfan vildi herðast utan um fingurinn: “ -  

“ Gerum það: “ -  
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„ Hérna fáðu þér ærlega í nefið. „ - Farþeginn rétti hinum 

neftóbaksdósina: 

„ Takk “ - Bifreið mannanna ók sömu leið til baka og 

hvarf. 

Hróp kváðu við og skipanir gullu úr ýmsum áttum.  Og 

einstaka skammir.  Skammt þar frá var annar 

viðlegukantur ætlaður stærri skipum og lágu nokkrir 

erlendir togarar við hann og lönduðu frosinni afurð.  Elsti 

fiskurinn var um fjörtíu daga gamall en samt eins og nýr.  

Frostið varðveitti ferskleikann.  Fleiri skip voru þarna og 

sum í viðgerð.   

Erlent fragtskip með fjölda gáma á dekkinu bjóst til 

brottfarar.  Skipsflauta kvað við og skipið stefndi út um 

hafnarkjaftanna tvo sem stóðu þarna gegnt hvorir öðrum 

í sinni endalausu varðstöðu. 

Hringihljóð heyrðist inn í Bensanum.  Bílstjórinn teygði 

sig yfir í hanskahólfið hægra megin við sig og rak óvart 

höfuðið í baksýnisspegilinn sem við það skekktist.  

Maðurinn gramsaði í þessu hólfi, greip utan um gsm 

símann og svaraði.  Hann nuddaði höfuðið með hinni 

hendinni án þess að það truflaði samtalið.  Bílhurðin 

opnast og bifreiðastjórinn steig út með símann límdan 

upp að eyranu án þess að taka eftir hundaskítnum sem 

þar var og hann steig í.  Hann sparkaði í hjólbarðann og 

renndi sólanum eftir malbikinu í von að fá hreinsað 

óþveran af skósólanum.  Gekk svo að polli er sjómaður 

bjó til sem spúlaði í sömu andrá fiskikar á bryggjunni.  

Maðurinn í Bensanum skolaði af sólanum sem við það 
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varð hreinn.  Ekkert fékk truflaði samtalið.  Það fór 

fullkomlega eðlilega fram.  Peter Rubens var greinilega 

maður í góðu jafnvægi.  Samtalinu lauk og stakk 

maðurinn símtækinu í brjóstvasa yfirflíkurinnar sem hann 

klæddist. 

Illa hirtur skítugur og svolítið ryðgaður pallbíll koma 

akandi eftir bryggjunni.  Við hlið bílstjórans var hundur 

sem tungan lafði út úr.  Maðurinn stöðvaði bifreiðina, 

steig út og opnaði fyrir seppa sem stökk niður á 

bryggjugólfið og tók á rás og framhjá stangveiðifólkinu 

sem lítillega brá við ferð hundsins og hann stakk sér til 

sunds við austurhorn bryggjunnar án þess að líta fyrst til 

hægri og vinstri og synti sem óður væri í átt að 

steinsteyptri brekkunni sem náði niður fyrir 

stórstraumsfjöru og karlarnir notuðu til að sjósetja litlu 

bátanna sína sem teknir höfðu verið í land til varðveislu 

yfir vetramánuðina.  Leiðin var fimmhundruð metrar.  Þar 

skreiddist seppi á land hristi sig.  Vatnið gekk af feldi 

hennar í bylgjum.  Svo hljóp hann sem fætur toguðu til 

eiganda síns og vildi endurtaka leikin.  Orðið „ Nóg „ frá 

húsbónda sínum breytti áætluninni og seppi settist niður 

og horfði fram fyrir sig alveg undrandi: 

„ Hvað!  Er hundurinn óður?  Orðinn gersamlega 

geggjaður eða hvað?  Stekkur bara óhikað út í ískaldan 

sjóinn.  Hann var heppin að engin bátur var þarna á ferð 

í sömu andrá sem þá hefði tekið hann með sér 

annaðhvort út eða inn. „ – sagði Peter við eigandann:  

„ Þessi hundur er sko í fínu lagi lagsmaður en byrjaði á 

þessum, vil ég segja ósið, fyrir einum tveim árum.  Hver 



15 
 

 

kenndi honum þetta veit ég ekki um en svo mikið er víst 

að ég er ekki maðurinn.  Mig grunar reyndar börnin mín.  

En þau segjast ekkert hafa gert.  Hann syndir alltaf sömu 

leið. „ – Maðurinn benti á staðinn sem seppi skreiddist á 

land.  Hundurinn sat þar sem hann settist og horfði fram 

fyrir sig: 

„ Þetta er merkilegt.  Hvað heitir hann? „ 

„ Undrandi.“ 

„ Nei nei bara forvitinn. „ – Hljóð heyrðist frá vasa hans.  

Peter kíkti á símann sem nú var kominn með skilaboð: 

„ Hann heitir Undrandi.  Heyrðu bara. - Undrandi! „ – 

Seppi kom hlaupandi til hans: 

„ Einkennilegt nafn á hundi.  Er einhver sérstök ástæða 

fyrir þessu skrítna hunds nafni Undrandi? „  Peter vildi 

heyra alla sólarsöguna: 

„ Hún er augljós.  Ég veit reyndar ekki hvort þó tókst eftir 

því en alltaf er ég banna honum að synda meira sest 

hann niður og setur upp þennan undrandi svip sinn.  Svo 

við skírðum hann upp á nýtt.  Og nú heitir hann Undrandi 

og hefur vanist því.  Hafir þú smá tíma aflögu skal ég 

sýna þér. „ – Maðurinn talaði til seppa:  

„ Synda.“ – Hundurinn tók viðbragð og hljóp sem fætur 

toguðu og stökk frá sama stað og áður og skall í sjónum 

fyrir neðan með miklum skell enda háfjara og synti sömu 

leið með sömu áfergju og áður.  Karlarnir á bryggjunni 

voru uppátæki hundsins vanir og veittu honum því ekki 
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sama áhuga og hinn Enski Peter Rubens.  

Stangveiðifólkið hafði séð þetta gerast í nokkur skipti líka 

og var svona byrjað að venjast þessum sund seppa. 

Er hann kom til baka heyrðist orðið „ Nóg „  Seppi settist 

og Peter gat séð svipinn sem kom og lét sannfærast um 

sannleiksgildið: 

„ Þetta er merkilegt „ - sagði hann og hló: -  

„ Þetta hefur maður bara ekki séð fyrr.  Gera allir 

hafnfirskir hundar svona og setja upp undrunarsvið 

þegar þeim er bannað eitthvað? „ - Peter skemmti sér 

konunglega yfir uppátækinu í dýrinu og fannst mikið til 

kom og alveg bráðfyndið: 

„ Ekki svo ég viti lagsmaður.  En hvað veit ég svo sem?  

Ekki þekki ég alla hunda í bænum. „  Maðurinn klappaði 

hundi sínum á bak við eyrað sem lét sér vel líka.  Sími í 

bifreið hundaeigandans hringdi og gekk maðurinn 

þangað til að svara.  Peter beið á meðan og skoðaði það 

sem var að gerast í kringum sig.  

Maðurinn kom til baka: 

„ Ert þú eigandi Extol sem hefur legið hér í allan vetur: „ 

„ Sá er maðurinn. „ 

„ Varla siglirðu skútunni einsamall? –  

„ Nei nei.  Konan mín og sonur eru líka með mér.  Extol 

er í eigu fjölskyldunnar og hefur verið í nokkur ár. „ – 

Peter tók fram símann til að athuga skilaboðin: 
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„ Svo þú tekur kellinguna með þér. „ –  

„ Kellinguna „ - sagði Peter og las orðsendinguna: 

„ Æ, fyrirgefðu.  Ég meinti vitaskuld konuna.  Versti 

ósiður hjá mér sem frúin skammar mig endalaust fyrir og 

elsta dóttir mín líka: „ 

„ Allt í lagi vinurinn.  En nú þarf ég að þjóta.  Sonur minn 

var að senda mér skilaboð og vill að ég komi strax og 

sæki þau á hótelið í borginni sem við gistum á.  Við 

siglum eftir tvö daga í síðasta lagi þrjá og þurfum að nota 

tímann til að undirbúa allt og fara yfir nokkur mikilvæg 

atriði um borð panta kost og svoleiðis.  Sjáumst vonandi 

áður en við látum úr höfn.  Gaman að spjalla við þig.  

Guð blessi þig og þína. „ 

Peter Rubens gekk frá gsm símanum í vasa sínum og 

settist inn í Bensinn. 

Maðurinn á pallbílnum horfði á eftir Peter sem furðaði sig 

eins og flestir aðrir á sérstöku uppátæki Undrandi. 

Bensinn beygði af bryggjunni og ók uppeftir götunni og 

hvarf manninum sjónum:   

„ Synda „ - sagði maðurinn við Undrandi sem tók á rás 

og flaug fram af bryggjunni. Andahópurinn var kominn í 

grennd við staðinn sem nú gargaði og notaði vængina til 

að komast sem fljótast burt frá þessu hættusvæði sem 

skyndilega hafði myndast.  Ungarnir köfuðu í fullu 

ráðleysi.  Engin á bryggjunni veitti þessu minnsta athygli. 
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Áhöfn Extol. 

2 kafli. 

 

Peter Rubens ók til hótelsins.  Mary kona hans var á 

snyrtingunni er Peter gekk inn í svítu hótlesins á efstu 

hæð.  Teketilinn á borðinu flautaði.  Vatnið í teið var 

soðið og gaf sitt merki.  Nokkrir tepokar lágu í skál á 

borðinu tilbúnir til notkunar hverjum teþyrstum.  Peter 

hellti sér sjóðheitu vatni í glas og lét poka út í.  Vatnið 

litaðist af efnunum pokans og tók við þessu sérstaka 

bragði sem pokinn innihélt og temenn sækja í.   

Hávaxinn og grannur 15 ára strákur stóð á svölunum og 

virti fyrir sér mannlífið fyrir utan bygginguna.  Filip var 

einkasonur hjónanna og hafði fylgt þeim á ferðunum 

síðan skútan varð sannleikur í þeirra lífi og sjóferðirnar 

urðu mögulegar.  Þá bara krakki.  Hann var klæddur 

bláum gallabuxum og dökkleitri munstraðri ullarpeysu 

sem hann og hin höfðu keypt sér í ullarvörubúð skammt 

frá hótelinu sem seldi slíkan fatnað.  Flíkur ætlaðar 

útlendingum.  Engum var þó meinaður aðgangur. 

 Íslenskar ullarpeysur voru ekki lengur til skjóls 

íslendingum heldur í meirihluta aðrar tegundir fatnaðar 

með erlendum framleiðslumerkjum.  Prjónaskapur átti 

þessa stundina ekki upp á pallborð íslensks almennings.  

Þekkingin var ennþá til staðar og sjáanleg í einstaka 

búð.  Útlent fólk og ferðamenn keyptu svolítið af þessari 

vöru sem minjagripi frekar en að hugleiða svo mjög 

nytsemi peysanna.  Þó gat verið gott að bregða sér í 
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prjónaða ullina til hlífðar næðingnum og hvimleiðri 

vindkælingunni og endalausri norðanáttinni í borginni. 

Mary gekk fram greiðandi hár sitt með hárbursta.  Hún 

staðnæmdist fyrir framan spegill á veggnum nógu stórum 

til að sýna hana alla.  Lauk við hárgreiðsluna og tók hárið 

saman að aftan og setti teygju utan um:  

„ Skrappstu og skoðaðir Extol á meðan við lögðum 

okkur?: „ - sagði konan og bar varalit upp að vörunum og 

nuddaði litnum á varir sínar og fékk þessar lituðu varir. 

„ Reyndar já.  Ekki var annað að sjá en að allt væri með 

kyrrum kjörum og skútan biði eigenda sinna klár í 

siglinguna suður um höfin. „ - Peter hrærði í teinu: 

„ Opnaðir þú ekki glugga til að fá inn ferskt loft og hleypa 

út fúkkalyktinni sem áreiðanlega hefur tekið sér bólfestu í 

vistarverunum eftir mánaða lokun. „ - Frúin skoðaði sig í 

speglinum. 

„ Þú segir nokkuð.  Ekki hugsaði ég nú svo langt.  Lenti 

líka á spjalli við heimamann.  Að opna glugganna hefði 

verið prýðileg aðgerð og þarfleg.  Æ,æ.  Svona er þetta 

stundum. „ – Peter fékk sér sopa af sjóðheitu teinu. 

Filip kom inn og settist í sófann og opnaði lokið á 

fartölvunni sinn og ræsti vélina.  Lágvært suð heyrðist er 

mótorinn snérist og vélin keyrði sig upp. Hann kallaði 

fram Exploererinn og skrifaði orðið kirkja í leitarstrenginn 

efst.  Nokkur nöfn birtust á skjá tölvunnar: 
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„ Það koma upp nokkrar íslenskar kirkjur þegar maður 

skrifar orðið - kirkja.-  Eigum við ekki að skella okkur á 

alvöru íslenska samkomu áður en við leysum landfestar 

og stímum á vit vinds og sjóa? „ – Pilturinn var 

áhugasamur og vel samkomuvanur: 

„ Hvert viltu fara með okkur sonur sæll.  Er einhverstaðar 

samverustund á meðan við dveljum í landinu.  Það er nú 

mið vika og tími okkar stuttur. „ - Mary vildi vita meira:   

„ Skoðaðu hvað er í boði. „  

– Filip leit á vefsíður nokkurra kirkna: -  

„ Í Kópavogi sé ég að er bænastund kl 20, 00.  Hvar er 

Kópavogur?  Er hann hér í nágrenninu? „ – 

Peter tók fram landakort og vegakort: 

„ Já, nú sé ég hvar þetta er.  Við ökum í gegnum 

Kópavog til að komast suður til Hafnafjarðar frá 

Reykjavík.  Kópavogur er hér rétt hjá og næsti bær í 

suðurátt.  Hvað sagðir þú?  Er bænastund þar í kvöld?  

Hvergi samkoma? „ –  

„ Kíkjum betur á hvað í boði er. „ - Filip hélt leitinni á 

Internetinu áfram og fann aðra kirkju einnig í Kópavogi 

sem bauð upp á kennslu kl: 20, 00 næsta kvöld með 

Sænskum manni.  Faðir hans settist við hlið piltsins og 

skoðaði skjáinn ásamt honum: 

„ Hmm.  - Guðs Vilji, já.  Nafn kirkjunnar er allavega 

ágætt.  Sjáum nú til. „ - Peter skrifaði nafnið og götuheitið 
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á miða, tók fram götukort og byrjaði að leita í Kópavogi 

og hvaða leið væri styst til kirkjunnar þaðan sem þau 

voru: 

„ Hér er þetta.  Hvað segið þið?  Eigum við að kíkja?: „ 

„ Endilega….“ –  

Hugleiðingarnar inni voru truflaðar með daufu banki á 

útidyrnar.  Mary gekk til dyra.  Við dyrnar stóð þjónn 

hótelsins klæddur snjóhvítum jakka með hvíta slaufu 

bundna um hálsinn klæddur biksvörtum buxum og 

nýburstuðum skóm og allur hinn snyrtilegasti.  Meðferðis 

hafði hann hjólaborð með stálbakka á sem kúlok var lagt 

yfir.  Komin var pöntun úr eldhúsinu og gómsætur réttur 

sem frúin hafði beðið um að yrði sendur upp og pantaði 

eftir að Filip sendi föður sínum skilaboð, sem þá var 

staddur í Hafnarfirði: 

„ Góðan daginn.  Hér kemur lambalærið og meðlætið 

sem þér báðuð um að yður yrði sent. „ – Hurðinni var 

lokið upp á gátt og brosandi þjóninum gekk inn ýtandi 

vagninum á undan sér á hjólum sem svolítið ýlfraði í.  

Við eldhúsborðið tók hann bakkann af og lagði á 

matarborðið sem á voru diskar og hnífapör jafnmargir 

íbúunum.  Áður en hann yfirgaf fólkið sagði hann æfðri 

kurteisilegri rödd:  

„ Fer ekki annars vel um ykkur hér og er það eitthvað 

sem ykkur vanhagar um sem ég get gert?  Hvað um 

drykk.  Við erum með úrvals vín hér á hótelinu.  Frábær 

árgangur.  Hvað segið þið um eina flösku af….: „ 
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„ Nei takk.  Við notum ekki áfengi og ekki heldur með 

mat.  Við drekkum blávatn.  Það fer enda best í maga og 

gengur með flestri fæðu: „ 

„ Ekkert áfengi.“ - Þjóninn varð smá hissa enda ekki 

vanur áfengislausum gestum.  En það varð að hafa –  

Mary rétti honum þjórfé sem þakkaði brosandi fyrir sig og 

lokaði dyrunum auðmjúkur á eftir sér. 

Frammi varð þjóninum litið á seðilinn í lófa sínum og 

hugsaði: 

„ Nirflar og nískupúkar.  Maður hélt að fólk sem byggi í 

svítunni ætti nóg af aurum og tímdi að borga veglegt 

þjórfé.  Því er alltént ekki að heilsa hér.  Útlenskur lýður 

og pakk og að auki bindindisfólk.  Fuss. „ – Brosið sem 

verið hafði á andliti þjónsins skömmu áður var nú horfið 

og annar svipur tekin við öllu kaldrannalegri og 

hörkulegri. 

Hótelstjórinn, vel klæddur og virðulegur maður, gekk á 

móti þessum undirmanni sínum á ganginum sem við það 

tók aftur upp sinn fyrri stíl og brosti eins og væri hann 

glaður.  Hótelstjórinn brosti á móti: 

„ Þjónustulundin er þjóninum í blóð borinn „ – sagði 

hótelstjórinn og hélt áfram ferð sinni inn eftir ganginum. 

 Engu var líkar en að hann læsi hugsanir mannsins: 

„ Sammála herra hótelstjóri „ - Þjóninn ræskti sig og varð 

svolítið skömmustulegur.  Honum fannst hann á vissan 

hátt hafa verið afhjúpaður. 
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Eldri hjón gengu út úr einni íbúðinni og hröðuðu sér að 

lyftunni.  Maðurinn leit í sífellu á armbandsúr sitt eins og 

maður í miklu tímahraki.  Lyftan kom og fólkið hvarf inn: 

„ Við megum ekki koma of seint á fundinn „ – heyrðist 

maðurinn segja um það bil sem lyftuhurðin lokaðist að 

baki þeim. 

Ilmandi matarlykt breiddi úr sér inni í glæsilegri íbúðinni 

sem kitlaði bragðlauka fólksins.  Áhöfn Extol skemmti sér 

konunglega yfir áfanganum og því sem var framundan: „  

„ Jæja „ - sagði Filip: 

„ Fáið þið ykkur nú sæti og svo skal ég skenkja ykkur á 

diskanna.   

Hérna mamma.  Nú sker ég sneið handa þér.  Já, aðeins 

meira.  Svolitla sósu.  Hérna.  Gerðu svo vel. 

Og þú pabbi.  Að venju færðu þú extra stórann skammt á 

þinn disk og mikla sósu. „ – Þrátt fyrir ungan aldur bar 

pilturinn sig fagmannalega að við verkið eins og sönnum 

matreiðslumanni og fagmanni sæmir með alla framtíðina 

fyrir sér: 

„ Förum nú með borðbæn. „ – Peter bað: 

„ Kæri Jesú.  Við lofum þig og þökkum þér allar velgjörðir 

til okkar.  Blessa þú matinn.  Í Jesú nafni.  Amen. „ -  

„ Þeir kunna að elda góðan mat hér.  Og svei mér þá ef 

íslenska lambakjötið er ekki besta kjöt sem ég hef 

bragðað.  Hvers konar krydd ætli kokkarnir í eldhúsinu 
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noti á steikina? „ – velti Filip fyrir sér.  Kokkurinn kom 

upp í honum sem í síðustu ferð Extol hafði að mestu séð 

um alla eldamennsku um borð og allt benti til að sama 

yrði uppi á teningnum í næstu ferð: 

„ Ætli það sé ekki bara salt og pipar „ – sagði Mary og 

skenkti sér ísköldu vatni í glas og bergði á kristal tærum 

vökvanum:  

Lagvært bank heyrðist og hurðin laukst upp: 

„ Ó afsakið.  Fór herbergisvillt.  Afsakið: „   

„ Ekkert að afsaka.  

„ Hvað!  Rata menn ekki um húsið?  Þessi hlýtur að vera 

nýbyrjaður að vinna hérna.  Lágmarkskrafa er að menn 

rati í það minnsta út. „ - Peter lét álit sitt í ljós: 

„ Við verðum að muna eftir að panta okkur niðursneiddan 

íslenskan kindaskrokk og stinga í frystirinn um borð.  

Hvar ætli sé ódýrast að versla matvöru hér „ – Mary 

hreinsaði restina af disknum sínum með gaflinum. 

 Orðinn pakksödd: 

„ Skoðum það á morgunn þegar Filip hefur lokið við að 

gera kostlistann. „ – Peter tók þurrku á borðinu og strauk 

sér um munninn og þurrkaði sósublett af skyrtunni sem 

lekið hafði niður. 

Mary hélt áfram: 

„ Munið þið ekki eftir Ástralska kindakjötinu sem við 

keyptum, var það ekki í Belgíu hér um árið, og urðum 



25 
 

 

sammála um ullarbragðið?  Ekkert svoleiðis bragð er af 

íslenska kindaketinu.  Luis frænka mín tjáði mér er við 

hittumst rétt áður en fjölskyldan fór yfir til Danmerkur til 

að ná Norrænu, að íslenskt sauðfé gengi frjálst til fjalla á 

sumrin með lömbin sín.  Hún taldi afurðina sem næst 

hreina villibráð. „ –  

Svolítill vindstrengur kom inn um opna svalahurðina og 

blés lítilsháttar hreyfingu í gardínurnar sem við það 

færðust eilítið frá veggnum. 

„ Jæja gott fólk!  Hvað segið þið um að koma í bíltúr og 

kíkja um borð og sjá með eigin augum hvort ekki sé allt 

heilt í skútunni og nothæft? „ - Peter stóð á fætur og 

gekk yfir á svalirnar og andaði djúpt að sér fersku loftinu 

úti og laust við mistrið sem einkennir flestar borgir 

heimsins.  Oftast tilkomið vegna mengunar frá 

reykspúandi verksmiðjustrompum sem blása allan 

sólahringinn árið um kring.  Bara þessi sjón og þessi 

upplifun gerði ferðina til Íslands áhugaverða.   

Honum var hugsað heim til Englands til allra kolanna 

sem þar voru daglega brennd til upphitunnar húsa, 

búandi til ösku sem streymdi upp í loftið gegnum 

skorsteina allra þessara húsa, litandi allt í kring sínu 

kolaryki.  Hann leit á hvítan skyrtukragann sinn og sá að 

hann var jafn hvítur nú og í morgun: -  

„ Ég er tilbúinn undireins og áhöldinn úr kokkaeldhúsinu 

eru aftur kominn á vagninn og uppvaskið á sinn stað í 

skápum og skúffum. „ – Mary tók af borðinu og lagði 

borðbúnaðinn á stálplötuna áfastri eldhúsvaskinum. 
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„ Skolum bara af diskunum og klárum verkið á eftir.  Þá 

gefst nægur tími. „ - Filip kom með tillögu sem samþykkt 

var með öllum greiddum atkvæðum. 

Fólkið klæddi sig í útifatnaðinn og gekk að dyrunum: 

„ Filip aktu vanginum með þér út og skildu hann eftir við 

dyrnar handa þjóninum, þessum geðþekka unga manni. 

„ - Sagði Peter við son sinn sem þegar snéri við og sótti 

vagninn og trillaði honum á undan sér á sínum ýlfrandi 

hjólum. 

Hægra megin við dyrnar skildi hann vagninn við sig og 

hraðaði sér á eftir foreldrum sínum sem stóðu við 

lyftuhurðina og biðu. 

Ungt fólk kom úr einni íbúðinni og tóku sér stöðu við 

hurðina.  Allir horfðu á lyftuteljarann telja upp. 

Lyftan kom.  Hurðin opnaðist og fólkið gekk inn.  Engin 

sagði orð á meðan lyftan færðist niður lyftuganginn.  Á 

jarðhæð steig fólkið út.  Anddyri glæsilegs hótelsins 

blasti við með sínum fögru og traustvekjandi húsgögnum 

og þrifnaði.  Hvergi blettur.  Hvergi hrukka. Allt slétt og 

fellt. 

Beint framundan og örlítið til vinstri var salur búin 

hægindum og stóð þar ungur maður hjá sitjandi stúlku í 

greinilega hrókasamræðum við hana.  Mikið handapat 

var á kauða.  Frásagnargleðin leyndi sér ekki.  Annað 

veifið heyrðist hlátur úr salnum.  Á einum stað gerði ungi 

maðurinn sér lítið fyrir og stóð á höndum hvort sem hann 

vildi með þessu sanna eitthvað fyrir dömunni eða 
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handstaðan var partur af prógrammi mannsins og hluti 

sögunnar sem hann sagði.  Jakkinn færðist upp eftir 

honum og hrundi lauslegt dót úr vösunum á gólfið.  

Einnig veski mannsins.  Stúlkan tók andköf af hrifningu 

og bar fingurna upp að munninum:  

„ Thí hí hí hí hí „ - heyrðist frá stúlkunni yfir til 

mannanna.  Og svo gríðarlegur hrosshlátur mannsins 

sem nú var kominn með höfuðið upp eins og manns 

höfðum er ætlað að vera. 

„ Vel mætti ætla að maðurinn gerði hosur sínar grænar 

fyrir stúlkunni með þessari einkennilegu hegðun sinni.  

Og ekki er það svo sem á hvers manns færi að vippa sér 

svona upp á hendurnar og snúa öfugur, eins og þessi.  

Kannski er hann líka íþróttamaður.  Hvað veit maður svo 

sem? - Sagði Peter við Filip sem einnig veitti hegðun 

mannsins athygli og tók undir með föður sínum að væri í 

hæsta máta einkennileg og óviðeigandi: 

„ Kannski eru þau drukkinn.  Fólk undir áhrifum áfengis, 

að ekki sé talað um fíkniefna, gerir margt sem venjulegt 

fólk gerir ekki. „ - Bætti Peter við. 

Feðgarnir sáu starfsmann hótelsins, kannski 

öryggisvörð, ganga að og tala við kauða.  Ungi maðurinn 

jánkaði og settist við hlið stúlkunnar og þagði.  Hegðun 

hans var að áliti starfsmannsins nokkuð sem þurfti 

skoðunar við.  Andlit staðarins var anddyrið og svæðið í 

kringum afgreiðsluna þangað komu gestirnir til að bóka 

sig og panta. 
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„ Á hvað eruð þið að glápa menn?  Drífa sig.  Drífa sig. „ 

- Mary stóð við móttökuborðið og beið eftir 

karlpeningnum.  

Maður í afgreiðslunni tók við lyklum fólksins og hengdi á 

krók fyrir aftan sig við hlið tug annarra númeraða lykla: 

„ Herra. „ - Sagði Peter við afgreiðslumanninn: 

„ Við fengum mat sendan upp til okkar og stendur 

vagninn og áhöldin úr eldhúsinu á ganginum við dyrnar: „ 

„ Ekkert mál.  Við sjáum um að fjarlægja hann. „ – 

Brosandi afgreiðslumaðurinn bað þjón sem í þessu gekk 

hjá um að annast verkið: 

„ Eigið góðan dag. „ - Kallaði maðurinn á eftir fólkinu. 

„ Yndisleg þjónusta á þessu hóteli og starfsfólkið svo 

hlýtt og kurteist „ - sagði Mary og batt gamaldags slæðu 

utan um höfuð sitt. 

„ Mamma þú ert eins og gömul kerling með þessa slæðu. 

„ - Filip gerði athugasemdir og ekki í fyrsta sinn um 

slæðuna og kom Ipot- tækinu fyrir í vasanum og 

heyrnatólunum á höfðinu og hlustaði á glænýja tónlist 

sem hann var nýbúinn að hlaða inn: 

„ Hafðu engar áhyggjur af klæðaburði mínum Filip minn „ 

- Mary svaraði syni sínum sem sýndi henni engin 

viðbrögð: 

„ Hann heyrir ekkert í þér núna mín kæra.  Enda kominn 

með græjuna á hausinn á sér, eins og þú sérð.  Slæðan 
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fer þér bara vel. „ – Peter hughreysti konu sína og fór í 

buxnavasa sinn og dró upp bíllykla.  Smellur heyrðist og 

allar hurðar Bensans voru ólæstar á sama tíma: 

„ Krumpaða og þvælda derhúfan þín sem þú erfðir eftir 

afa þinn fer þér líka ágætlega. „ - Mary varðist hlátri sem 

gaf hið gangstæði til kynna: 

„ Ha -ha -ha -ha.  Sú þykist vera fyndin.  Húfulokið það 

arna set ég ekki upp nema við hátíðleg tækifæri.  Og 

einstaka sinnum á ferðum okkar um hafið, á dimmum 

nóttum við stýrið.  Húfan fylgir mér hvert sem ég fer.  Og 

þar sem ég er þar er líka húfan mín. „ -  

Filip dvaldi í sínum músík heimi sem Ipotinn gaf honum 

og vissi ekkert um þessi orðaskipti sem fram fóru á milli 

foreldra sinna. 

Hljóð barst úr síma og reyndist það vera skilaboð til Filip 

frá vini heima í Englandi.  Titringurinn í vasa hans gaf til 

kynna hvað væri í gangi.  Hann tók fram tækið, las 

textann og skrifaði stutt svar og sendi til baka. 

Bensinn bakkaði út úr stæðinu en varð að snarhemla 

vegna bíls sem ók að honum frá vinstri og ökumaðurinn 

veitti ekki athygli.   

Töluverð umferð var á götunum og fór hún sumstaðar 

hægt.  Reyndar löturhægt á köflum: 

„ Nú erum við í Kópavogi og þar er kirkjan sem við ætlum 

að sækja á morgunn. „ – Peter fræddi fólkið af 

upplýsingunum sem hann aflaði sér um leiðina: 
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„ Hvar erum við núna „ - spurði Filip og tók af sér 

heyrnartólin og slökkti á Ipotinum: 

„ Var að segja það.  Við erum í Kópavogi. „ –  

„ Svo að þetta er Kópavogur. „ - Filip leit út um gluggann 

og fylgdist með.  Tók svo fram gsm-inn sinn og skrifaði „ 

Erum í Kópavogi á leið til Hafnarfjarðar.  Kveðja Filip. „ - 

og studdi á „ send „ á símtækinu.   

Sími Peters gerði vart við sig: 

„ Hana nú.  Einhver að senda mér skilaboð. „ - Peter 

opnaði sendinguna: 

„ Takk Filip fyrir að segja mér hvert ég sé að fara. „ – 

sagði Peter og hló: 

„ Ha!  Hvað segirðu? - Filip greip snögglega til 

símtækisins og skoðaði stöðuna til að vita hverju þetta 

sætti: - 

„ Ææ!  Valdi rangt símanúmer.  Ætlaði að láta vin minn 

heima vita hvar ég væri staddur. „ – Filip leiðrétti 

mistökin og fékk svar um hæl frá félaganum enska sem 

auk þess gat um það að hann væri að fara í vikudvöl í 

sumarbúðir á vegum kirkjunnar þeirra og hlakkaði mikið 

til.  Samskiptin héldu áfram stundarkorn og spurningar 

og svör borin fram á báða bóga og allt á ógnahraða. 

Viðræðunum lauk í bili.  Bifreiðin staðnæmdist við 

eikarbátinn sem Extol lá utan á og allir drifu sig út. 
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Töluverð ös var enn á bryggjunni en maðurinn með 

Undrandi farinn.  Vindinn hafði lægt og voru bátarnir 

rólegir þar sem þeir lágu og gerðu ekki lengur vart við sig 

með ísmeygilegu ískri eða skriði meðfram bryggjuþilinu 

fram og til baka og strekkjandi á spottunum.   

Bifreið merkt Hafnarfjarðarhöfn ók eftir viðlegukantinum 

og voru tveir menn í honum.  Þeir sáu Bensann og 

erlenda skrásetningar númerið og stöðvuðu hjá fólkinu: 

„ Góðan daginn gott fólk.  Eruð þið áhöfnin á Extol „ – 

sagði annar mannanna og steig út úr bílnum: 

„ Rétt til getið.  Við vorum í þessu að koma og hyggjumst 

leggja í hann innan fárra daga.  En fyrst þurfum við 

vitaskuld að loftræsa bátinn, þrifa og svoleiðis og panta 

kost og annað sem til ferðarinnar þarf. „ – Peter tók í 

hönd mannanna ásamt sínu fólki. 

„ Jæja.  Við sitjum alltént ekki uppi með Extol eins og við 

virðumst ætla gera með þennan þarna. „ - Maðurinn 

benti á 15. tonna fiskibát sem lengi hafði verið í höfninni 

án þess að nokkur hugði að né hygðist brúka farið til 

veiða né nokkurs verks: 

„ Hver er ferð heitið? „ –  

„ Við siglum austur með landinu og tökum svo stefnuna 

til suðurs, komum við í Færeyjum og svo áfram, 

hugsanlega til Danmerkur og Noregs.  Ekki alveg 

ákveðið enn sem komið er: „  
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„ Pabbi.  Fáðu mér lyklanna.  Ég ætla um borð og opna 

allt sem hægt er að opna. „ - Filip vildi skoða bátinn og 

ekki bíða lengur.  

Peter fór í vasa sinn og fékk syni sínum lykilinn sem ekki 

beið boðanna heldur stökk léttfættur yfir lunningu 

eikarbátsins og svo um borð í skútuna sem engin 

mannagangur hafði verið í svo mánuðum skipti. 

Er hin komu var Filip að opna síðasta gluggann og tært 

loftið streymdi um vistarverurnar veggja á milli.  Og rétt 

var það.  Fúkkalykt var til staðar og myglulykt í loftinu 

sem dálítinn tíma tók að finna út hvaðan kom.  Motta við 

stigaþrepin upp á dekk var orsakavaldurinn.  Raki hafði 

komist í hana sem með tímanum bjó til fullt af 

myglusveppum.  Mottan var rifin burt og hent upp á dekk 

og nýr dregill settur á innkaupalistann.  Allar gardínur 

voru teknar niður til þvottar og sængurfatnaður og teppi 

hengdar út til viðrunnar.  Vélin var gangsett, landfestar 

leystar og báturinn færður aftur fyrir eikarbátinn og lagt 

beint upp að bryggjunni.  Allt með leyfi hafnarvarðanna. 
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Extol gerð klár til siglingar. 

3 kafli 

 

Íbúðirnar. 

Extol var glæsilega innréttað fley og íbúðirnar búnar 

ýmsum hægindum.  Pláss var fyrir 8 manneskjur.   

Gengið var inn í skipið að aftanverðu og þurfti að ganga 

niður nokkrar tröppur.  Vel búið eldhús blasti við um það 

bil fyrir miðju rými á vinstri hönd með vaski, eldavél, 

ísskáp og skápum fyrir ofan.  Frystirinn var í búrinu sem 

þurrmaturinn og pakkavaran var geymd.  Veggur skipti 

rýminu fyrir framan eldhúsið sem náði yfir í hitt borðið 

með hurðaropi í miðjunni.  Þar fyrir framan var lítill 

gangur og tvö herbergi.   

Gegnt eldhúsinu stjórnborðsmegin var borð til að eta við 

og þægilegir sófar skrúfaðir á þrjátíu sentímetra breiðan 

stokk þar sem hann var breiðastur og áfastur 

þilfarsveggnum.  Stokkurinn var fjörtíu sentímetra djúpur 

og teygði sig eftir skipinu og inn í herbergin fyrir aftan og 

allan hringinn frameftir skipinu.  Í stokknum voru 

rafmagnsleiðslur og loftræstingin.  Sófarnir náðu að 

veggnum að framan.   

Við enda sófanna var tveggja sæta sófi og var hann 

fastur við vegginn.  Þaðan var horft beint á uppganginn.  

Í heild myndaði sófaröðin öfugt ell, horft frameftir skipinu.   
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Fyrir framan var gangur og herbergi stjórnborðmegin fyrir 

Filip og líka stefnisklefinn.  Vinstra megin var þröngt 

afdrep sem siglingartækjunum var komið fyrir í, borð 

undir sjókort og fastur stóll sem stóð á einum fæti og 

snérist.   

Í þessu litla skoti var 24 mílna radar, sem einnig var 

hægt að horfa í á dekkinu, staðsetningartæki, langdræg 

gervihnattatalstöð, dýptarmælir, sjókort og annar 

búnaður. 

Er Peter og hans fólk fékk Extol stóð stakur stóll á móti 

sófunum við vegginn með eldhúsborðið á milli.  Stóllinn 

hindraði gönguleiðina frameftir skipinu og var fjarlægður.  

Aðgerðin jók plássið inni töluvert.  Einnig stóð til að taka 

stólinn við aftari enda borðsins líka.  En fallið var frá því.  

Hann mátti vel vera. 

Hægra megin og örlítið aftan við tröppurnar inn í skipið 

var hurð og bak við hana salernis- og sturtuaðstaða.  

Beint fyrir aftan uppganginn voru tveir klefar aðskildir.  

Peter og Mary bjuggu í klefanum bakborðsmegin.   

Íbúðirnar voru allar klæddar ljósum viðarplötum og 

meðfram veggjunum ofarlega röð mjórra glugga sem 

gáfu ágæta birtu inn í vistarverurnar.  Opnanleg loftlúga 

var á miðju þaki.  Lofthæðin tveir metrar og fimmtán 

sentímetrar og vel manngegnt neðanþilja öllu venjulegu 

fólki.  Loftræstikerfi gaf ferskt loft inn er veður hömluðu 

opnun glugga og hurða. 



35 
 

 

Að hanna svona lítið rými með jafn glæsilegri útkomu bar 

teiknurum og hönnuðum sitt gæða merki.  

Á nokkrum stöðum á veggjunum gaf að líta myndir og 

fagurlega gerð ritningavers og skjöld sem áhöfnin fékk 

að gjöf í Grænlandsferðinni frá grænlenskum 

trúsystkinum sem óvænt rak á fjörur þeirra í fámennu 

grænlensku þorpi sem þau heimsóttu en státaði þó af 

lifandi kirkjustarfi.   

Á veggskyldunum stóð: 

„ Guð!  Vertu með áhöfn þessa skips og gættu hennar á 

öllum siglingaleiðum.  Minntu hana stöðugt á þig.  Auktu 

fólkinu trú á hverjum nýjum degi og gefðu henni fulla 

árvekni í daglegum störfum.  Í Jesú nafni.  Amen. „ 

 

Undirbúningur. 

Fólkið gekk um skipið og athugaði hvort eitthvað væri úr 

lagi fært eða bilað.  Rafgeymarnir voru tengdir og ástand 

geimanna kannað.  Straumi var hleypt á rafkerfi Extol.  

Rauð ljós blikuðu sem eftir skamma stund urðu græn og 

stöðug.  Rofum var smellt og kojuljós og önnur ljós 

athuguð.  Nokkrar perur virkuðu ekki og var skipt um 

þær.  Nú kom sér vel að hafa tekið með sér heilan kassa 

af ljósperum að heiman.  Eitt hundrað stykki.  Enda alls 

óvíst að slíkar perur væru fáanlegar á Íslandi.   
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Ísskápurinn suðaði og frystikistan fór í gang.  Geymarnir 

fimm héldu afli.  Full hleðsla var á þeim öllum eftir 

mánaða kyrrstöðu sem vottaði ágætið.   

Viftunni sem framleiddi rafmagnið var komið fyrir á 

festingunum aftast á skipinu.  Filip klöngraðist upp á 

handriðið og tók við viftumótornum úr höndum föður 

síns.  Fara þurfti gætileg á hálu rekkverkinu með sjóinn 

fyrir neðan og hrollvekjandi kaldan.  Mótornum var komið 

fyrir á réttum stað ofan á stálplötunni og allt stillt af uns 

götin stóðust á.  Filip tók fjóra bolta upp úr vasa sínum 

og stakk þeim í gegn ofanfrá.  Peter beið með skinnur og 

rær og herti að.  Þegar allt var tengt og klárt var 

vindinum gefið færi á að snúa viftuspöðunum.  Sem ekki 

lét bjóða sér það tvisvar.  Undireins og spaðarnir 

hreyfðust fór rafmagnframleiðslan af stað.  Þetta sýndi 

mælirinn sem hægt og sígandi steig upp í „ normal „ og 

hélst stöðugur:  

„ Jæja!  Rafallinn er allavega í lagi. „ – Peter þurrkaði af 

höndunum með tvisti.   

Feðgarnir lutu höfði: 

„ Drottinn Jesú.  Takk fyrir að varðveita Extol svona vel 

og okkur öll.  Svo sannarlega borgar sig að þjóna þér og 

trúa á þig og treysta þér og efast ekki, þú upprisni og 

lifandi Drottinn minn, „ - bað Peter. 

Hásjávað var og sást vel upp á bryggjuna.  Bifreiðar 

komu að bátnum og fylgdist fólkið með feðgunum setja 

upp rafalinn.  Sjómennirnir, sem enn voru að, horfðu yfir 
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til skútufólksins.  Engum þeirra duldist að verið var að 

gera Extol klára til farar.   

Að sigla á kjölbát um úthöfin var að margra áliti 

spennandi verkefni en vakti óróleika í hjörtum annarra 

sem hraus hugur við tilhugsunina eina um svo litið fley 

veltandi og skoppandi á ókyrrum og risastórum öldum 

hafsins í óveðri.  Sumt af þessu fólki var vant sjó og 

upplifað ýmiskonar veðrabrigði til sjós og oft horft á 

hvílíkir ógnarkraftar leysast úr læðingi í hamslausri 

öldunni.  Þessir menn vissi hvað þeir sungu.   

Strákahópur kom hjólandi niður veginn í átt að 

bryggjunni með veiðistangir sem stóðu eins og spjót fram 

fyrir hjólin og minntu á riddara burtreiðanna.  Hópurinn 

stansaði við Extol og var eitt spurningarmerki í framan.  

Um borð var svo margt sem flestir strákanna vissu engin 

skil á.  Tveir úr hópnum voru í siglingaklúbbi bæjarins og 

voru kunnugir einu og öðru sem fyrir augun bar.  Þeirra 

hlutverk var að útskíra fyrir hinum: 

„ Hæ manni! „ - Sagði freknóttur strákur á tólfta ári við 

Peter: 

„ Átt þú þennan seglbát? „ – Fleiri strákar úr 

hjólahópnum bættust í hópinn. 

„ Já væni minn.  Það ku rétt vera.  Báturinn er mín eign 

og fjölskyldunnar. „ – Mary kom upp á dekkið og heilsaði 

krökkunum, sem öll tóku undir.  Hún dustaði rykið af lítilli 

gólfmottu og hvarf með hana undir þiljur: 
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„ Afi minn er skipstjóri á bát sem er núna á sjó.  Hann fór 

í róður eldsnemma í morgunn og er ókominn enn. „ - 

Sagði freknótti strákurinn: 

„ Þú segir nokkuð.  Langafi minn í Englandi var 

stýrimaður á einum af togurunum sem hér veiddu upp úr 

aldamótunum 1900 og áður en nein landhelgi var til hér 

og sagði mér stundum sögur af lífinu um borð og 

samskipti sín við íslendinga. „ – Peter mundi skyndilega 

eftir langafa sínum og sögunum sem hann heyrði af 

vörum hans sem lítill drengur.  Langafi Peter bjó alla ævi 

í Hull og lést þar.  Orðin fast að tíræðu og skír í kollinum 

til síðasta andvarps. 

Strákurinn hélt áfram:  

„ Afi sagði mér eitt sinn frá því að Enskir hafi veitt hér 

alveg upp í landsteinum.  En þetta gerðist í fornöld. „ - 

Stráksi bendi með hendinni út á Flóann og bætti við: 

„ Einhverstaðar þarna veiddu þeir.  Kannski var langafi 

þinn einn af þessum mönnum sem afi talaði um við mig: 

„ -  

„ Aldrei er að vita.  En hvað ferðalag er annars á ykkur 

piltar mínir? „ –Peter beindi umræðunni að þeim sjálfum. 

„ Við ætlum að veiða smá þarna við enda bryggjunnar. „ 

– sagði strákurinn og benti aftur: „ Er góð veiði þar? „ 

„ Jahá „ - sögðu krakkarnir og lifnuðu öll við.   

„ Um daginn fékk ég tíu ufsa…. -  
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Og ég fékk fimmtán „ - sagði annar og tók af hinum 

orðið.  Heldur betur rogginn af árangrinum: 

„ Og ég….. „ -  

„ Svona svona drengir.  Nú er nóg.  Bara einn í einu.  

Einn í einu. -  

Er veiðin virkilega svona góð hér við bryggjuna: „ – Peter 

reyndi að hafa stjórn á aðstæðum: -  

„ Jahá.  Og stundum kemur ufsinn alveg upp á yfirborðið 

og svo vel má sjá hann ofan af bryggjunni….“ -  

„ Og stingur meira að segja kjaftinum upp úr sjónum og 

gapir. „ – Framíkallarinn var óðamála.  Hann lét aftur í 

sér heyra og takandi orðið af hinum.   

Annar í hópnum opnaði og lokaði munni sínum til skiptis 

horfandi upp í loftið.  Hann vildi með þessu sýna Peter á 

leikrænan hátt hvernig ufsinn í sjónum gerði við 

bryggjuendann: 

„ Þetta eru aldeilis fjörugir ufsar hérna….. “  

„ Strákar!  Fáið ykkur Mackintohs áður en þið hefjið 

veiðar.  Í boði áhafnar Extol. „ – Filip hélt á lítilli dós fulla 

af þessu hágæða Enska sælgæti.  Þar sem engin 

viðbrögð voru merkjanleg leit hann á það sem samþykki. 

Strákarnir fengu sína þrjá molanna hver og fannst mikið 

til koma og þeir einstaklega heppnir að vera á bryggjunni 

akkúrat á sama tíma og skútufólkið: 



40 
 

 

„ Heyrðu!  Ef ykkur vantar fisk þá erum við alveg tilbúnir 

að gefa ykkur veiði dagsins. „ – Framíkallarinn kom með 

tilboð til áhafnar Extol er hópurinn var að fara: 

„ Mikið var þetta nú fallega boðið.  En ætli það.  Eigið 

fiskinn heldur fyrir ykkur.  Áður en þið farið má ég spyrja 

að einu.  Þekkið þið Jesú? „ - Trúboðinn kom upp í Peter 

sem ekki vildi missa tækifærið: 

„ Svolítið „ - sagði sá sem fyrstur talaði: 

„ En mamma mín leyfir mér ekki að vitna um hann við 

neinn vegna útlenda fólksins sem býr á neðri hæðinni.  

Hún segir að þau trúi á annan guð heldur en ég og að ég 

eigi ekki að vera neitt að trufla þau með minni trú.  Þetta 

segir hún.  Samt fer ég og yngsti sonur þeirra oft saman í 

hjólatúr án neinna vandræða. „ – Drengurinn varð 

svolítið beygður vegna þvingananna heima fyrir. 

„ Ææ, elsku kallinn minn.  Þetta er leitt að heyra.  Allir 

ættu að mega trúa og tala um sína trú við hvern sem er 

og hvenær sem er án athugasemda annarra.  Engin á að 

geta bannað mönnum slíkt.  Svo sannarlega skulum við 

biðja fyrir móður þinni og trúnni þinni og fólkinu sem býr 

á neðri hæðinni og vini þínum, syni fólksins: „ –  

„ Takk og góða ferð á sjóinn. „ - Pilturinn steig á bak 

reiðhjólinu og flýtti sér til hinna. 

Peter fann hryggðina koma yfir sig vegna sögu drengsins 

og fylgdist með honum koma sér fyrir við bryggjuendann 

og renna öngli í sjóinn.  Ein stanganna í strákahópnum 

svignaði óskaplega og veiðimaðurinn halaði garnið inn á 
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veiðihjólið.  Og spriklandi smáufsi lá skömmu síðar á 

bryggjunni.  Dagar ufsatittsins voru taldir. 

„ Þetta voru aldeilis fjörugir og líflegir strákar sem komu 

við hjá okkur. „ – Mary kom upp á dekk með dýnu sem 

hún lét út til viðrunnar: 

„ Sannarlega.  Svo sannarlega.  Bæjarfélag sem státar af 

slíku ungviði á bjarta framtíð fyrir sér. „ –  

Peter var enn hugsandi vegna orða piltsins.  Ekki var 

samt svo að skilja að þau kæmu honum í opna skjöldu 

heldur horfði hann á hindrunina fyrir fagnaðarerindið sem 

greinilega einskorðaðist ekki bara við Englandi heldur 

var líka til á Íslandi.  Og sagði ekki Páll postuli í 2 

Þessalonikubréfi að trúin væri ekki allra?  Nei slíkar 

sagnir komu honum ekki lengur á óvart.   

Filip kom til hans: 

„ Pabbi.  Ég er búin með kostlistann.  Farðu yfir hann til 

að öruggt sé að ekkert gleymist.  Þú veist að engin búð 

er á miðju Atlandshafi og því eins gott að kosta sig vel 

upp. „ – Filip hló að eigin brandara. 

Peter tók listann úr hendi hans.  Listinn var nákvæmur 

og engu við hann að bæta og samþykkti faðir hans hann 

óbreyttan. 

Viftuspaðinn snérist í rólegum vindinum en samt nógu 

miklum til að drífa spaðanna í sína endalausu hringi: 
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„ Hæ afi.  Hæ afi. „ - Strákur veifaði hendi til áhafnar 

plastbáts sem kom siglandi framhjá strákahópnum svo 

freyddi við stefnið en sló þó af rétt áður en hann sveigði 

fyrir bryggjuhornið og lagðist við bryggjuna þar sem 

löndunarkraninn stóð.  Annar smábátur kom í humátt á 

eftir hinum og lónaði á meðan hinn athafnaði sig.  

Báturinn var líka með afla í lestinni. 

„ Jæja:  þá getum við ekki gert meira núna og þurfum að 

koma kostlistanum í verslun sem þá hefur hann kláran 

fyrir okkur áður en við höldum út á hafið bláa. „ - Peter 

þurrkaði sér um ennið með tvistinum: 

„ Ég hafði spurnir af verslun hér í bæ sem líklega gæti 

útvegað okkur allt til fararinnar.  Auðkenni verslunarinnar 

er feitur fíll á stóru skilti sem ekki á víst að geta farið 

framhjá nokkrum manni. „ –  

„ Heitir verslunin eitthvað „ – Mary vildi vita nafnið. 

„ Já, Gudda Grís „ –  

„ Gudda Grís.  Hver skírir matvöruverslun Guddu Grís?  

Enda bara ónefni.   

Ertu viss um að hafa heyrt rétt? „ - Mary hnyklaði brýrnar 

og fylltist efa og horfði með einkennilegum svip á Peter 

ekki alveg viss um hvort hann talaði grín eða alvöru: 

„ Handviss.  Ég eins og þú efaðist sjálfur fyrst er ég 

heyrði nafnið.  En maðurinn sem gaf mér upplýsingarnar 

sór og sárt við lagði að nafnið sem hann sagði mér væri 
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rétt nafn og að verslunin væri sú ódýrasta hér um slóðir.  

Er ég vanur að skrökva? „ – Peter varði mál sitt. 

„ Jæja.  Þetta skiptir ekki máli.  Fáist allt sem við pöntum 

í þessari búð er nafnið aukaatriði. „ –  

Fólkið læsti bátnum og dreif sig upp á bryggju.  

Strákarnir voru uppteknir við veiðina með ufsatittina sér 

við hlið sem hægt og bítandi fjölgaði.   

Báturinn undir krananum landaði í fiskikör og voru þrjú 

kör orðin full af vænum þorski og fjórða karið á leið upp 

úr bátnum.  Hinn báturinn lónaði enn. 

Bensinn ók af stað.  Ryðgaði pallbíllinn kom á móti 

honum.  Engin Undrandi var þó sjáanlegur.  Peter veifaði 

til mannsins rétt áður en bílar þeirra mættust en fékk 

enga svörun til baka.  Líklegt var að eigandi Undrandi 

hafi ekki þekkt bílinn og því ekki tekið undir kveðjuna.  

Eða talið hana öðrum ætlaða. 

Þau óku í gegnum miðbæinn eftir frekar þröngri götu 

með húsum á báðar hendur.  Íbúðarhúsum og 

verslunarhúsnæði.  

Á einum stað við þessa götu var tilbúið svið sem á var 

leikhópur með sitt atriði og lék hann tónlist af diski og 

notaði mikið hljóðkerfi í eigu bæjarins.  Allskonar 

málaðar fígúrur sáust á sviðinu sem sprelluðu, geifluðu 

sig, sögðu setningar og ráku upp mikla hlátra og suma 

skræka og háværa.  Áhorfendahópurinn var í yngri 

kantinum og sýningin ætluð þessum tiltekna aldurshópi 

sem sannarlega var með á nótunum.  Það sást á 
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undirtektum og einnig er málaður leikari kom fremst á 

sviðið og segjandi við hópinn: 

„ Er þetta ekki rétt? „ – Svarið fyrir framan sviðið var 

annaðhvort já eða nei.  Fór eftir því hvað gerst hafði á 

undan. 

Peter stöðvaði Bensinn og fylgdist með.  Töluvert af fólki 

var á svæðinu fyrir framan pallinn.  Menn virtust 

skemmta sér.   

Karl með mjótt yfirvarskegg, síðan hökutopp háan og 

oddmjóan tauhatt á höfði sem í héngu þrír borðar festir 

efst í svartan hattinn sem slógust til er maðurinn hreyfði 

sig.  Hann gekk um í hópnum í hálfgerðum tötrum og 

hoppaði og lék allskonar listir.  Mest þó með andliti sínu, 

grettum, rangeygi, höfuðbeygjum og öðru slíku og var 

hluti sýningarinnar.  Á milli stakk maðurinn hendi ofan í 

brúna leðurtösku sem spennt var á hann framanverðan 

og rétti börnunum í kring mola.  Krakkarnir þrengdu sér 

að manninum og vildu spyrja hann milljón spurninga.  

Eina sem þau fengu voru axlir sem ypptust, hattur sem 

hreyfðist, munnur sem í vantaði nokkrar tennur og 

Grýluhlátur: „ Híhíhíhíhíhí. “ - sem svarað var með 

dimmum tröllatenór: „ Hohohohoho „ – frá sviðinu.  Allt 

afskaplega fyndið.  Að áliti krakkahópsins sem hló að 

öllu saman og hafði af gaman. 

Áhöfn Extol hafði líka gaman af þessari sýningu en gat 

ekki dvalið þarna mikið lengur vegna þess að Bensinn 

teppti veginn og bifreið kom aðvífandi og lét vita af sér 

með snöggu, stuttu flauti og því ekki um neitt annað að 
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gera en að aka af stað.  Sönglið frá uppákomunni fjaraði 

út uns ekkert heyrðist nema endalaus umferðarniðurinn. 

„ Feitur Fíll „ blasti við á stóru skilti upp á þaki 

verslunarhúss.  Bílnum var lagt og gekk fólkið inn í 

bygginguna.  Þarna var stórt bílaplan og voru öll stæði 

nú teppt sem sagði til um vinsældir verslunarinnar sem 

hafði þetta einkennilega einkenni á skilti merktu sér.   

Verslunarstjórinn kom.  Er erindi fólksins hafði stuttlega 

verið útskírt fyrir honum nikkaði maðurinn höfði, tók við 

listanum og fólkið snéri til baka.  Hann lofaði að hafa allt 

tilbúið þegar á þyrfti að halda: 

„ Ekkert mál „ – sagði hann. 

Áður en þau fóru stöðvaði Filip verslunarstjórann og 

spurði beint út hvort búðin héti virkilega „ Gudda Grís. „ - 

Maðurinn hló og sagði svo vera.  Nafnamálið var 

allavega komið á hreint. 

Nýr dagur rann upp.  Hótelið var kyrrlátt.  Eina hljóðið 

sem heyrðist svo árla morguns á hótelganginum var 

hljóð ryksugunnar sem einkennisklæddur léttadrengur 

hótelsins fór með yfir ganginn. 

Um hádegisbilið var Bensanum ekið eftir bryggjunni og 

stöðvaður við hlið Extol.  Öndvert við gærdaginn var nú 

lágsjávað og þurfti að príla niður bryggjustigann til að 

komast um borð: 
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„ Sjáðu Pabbi. „ - Filip benti út á höfnina á hundshaus 

sem þar sást standa upp úr sjónum og synda sem mest 

hann mátti. 

„ Hvað er hundurinn orðin óður og gersamlega trylltur? „ 

- Mary leit á dýrið. 

Einhverra hluta vegna breytti hundurinn út af vananum 

og synti á átt að bátnum eins og til að skoða áhöfnina 

betur.  Er hann var um það bil að komast upp að honum 

var eins og hann áttaði sig og breytti aftur um stefnu og 

tók á öllu sem hann átti til og lét ekki af fyrr heldur en 

áfanga var náð og hann gat hrist sig svo gusurnar gengu 

af honum í allar áttir og tekið á rás til húsbónda síns sem 

var staddur einhverstaðar á bryggjunni: 

„ Svona hund vær ég sko til í að eiga og hafa hjá mér um 

borð. „ - Filip fannst mikið til koma. 

„ Kvikindið er brjálað.  Hvað heldurðu að myndi gerast?  

Hann stingi sér til sunds út á ballarhafi og við myndum 

týna honum. „ – Mary leist ekki allskostar á þessa 

hugmynd sonarins. 

„ Ykkur finnst hundurinn hegða sér einkennilega.  En 

vitið þið hvað hann heitir? „ – sagði Peter 

leyndardómsfullur á svip: 

„ Þú veist það auðvitað „ – sagði Filip og gerði Ipotinn 

sinn tilbúinn til spilunnar. 

„ Já, svo vel vill nú til. „ –  
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„ Heitir hann kannski John ha? „ - Filip varð svolítið 

pirraður vegna spilarans sem var honum óhlýðinn þessa 

stundina: 

„ Nei.  Má bjóða ykkur að geta einu sinni enn: „ –  

„ Hverjum er ekki sama um hvaða nafn hundurinn ber.  

Segðu okkur bara nafnið. „ - Mary hafði ekki áhuga á 

svona leikjum: 

„ Undrandi. „ – Peter beið eftir viðbrögðum og varð að 

ósk sinni. 

„ Nei nei.  Ég er bara ekki mikið fyrir svona orðaleiki. „ - 

Sagði Mary. 

„ Hundurinn heitir Undrandi.  Ha ha ha ha ha.  Þarna 

náði ég ykkur. „ - Manninum var verulega skemmt er 

hann sá fólkið falla á sama bragði og hann sjálfur gerði. 

„ Feitur fíll.  Undrandi.  Hvað verður næst?  Hölt Hæna.  

Svart gras? „ – Breytt bros færðist yfir andlit Filip sem í 

þessu tókst að koma Ipotinum sínum í lag. 

Klukkan 20, 00 um kvöldið mættu þau á samkomuna í 

Kópavogi.  Húsfyllir var.  Ræða Svíans var hressileg, 

nærandi og fræðandi. 

Ákveðið var að leysa landfestar og sigla síðdegis næsta 

dag.  Fatnaður og annað til fararinnar var um borð í Extol 

og vatn og kostur tekið á morgunn.  Stór stund var 

framundan og ferð á vit ævintýra og sumpart átaka. 
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Siglingin hefst. 

4 kafli. 

 

Dvölin á hótelinu var Peter og fólki hans ánægjuleg.  

Áætlað var að sigla seinni partinn. 

Búið var aða láta vin þeirra í Reykjavík vita um 

brottförina og sagðist hann koma og taka við Bensanum 

og aka honum austur: 

„ Öllu er óhætt.  Sjáumst á eftir kæri vinur. „ – Sagði 

maðurinn í símann, eins og til að róa viðmælanda sinn. 

Ómur af tali manna heyrðist frá ganginum.  

Umferðarniður barst inn um svalahurðina sem stóð opinn 

upp á gátt.  Þota flaug hátt yfir höfðum fólksins á leið 

vestur um haf.  Fuglasöngur smáfugls sem tyllti sér á 

grein.  Allskonar hljóð sem menn þekkja sem 

umhverfishljóð.   

Köttur á vappi undir trénu sem fuglinn tyllti sér í eins og 

um hreina tilviljun væri að ræða en ekki ásetningur.  

Kötturinn settist undir tréð til að sleikja ögn feld sinn.  Allt 

eintómar tilviljanir.  Kattafeldur sem ekki glóir á er engin 

kattafeldur heldur sóðaskapur sem engin ærlegur köttur 

bendlar sig við?   

Á milli gaf kisa sér tíma til að horfa upp í tréð á freistandi 

söngvarann.  Vandinn var hvernig mátti ná til hans og 

seðja svolítið hungrið.  Það var ekki ljóst hjá gömlum 
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fressketti orðin stirður í öllum liðum.  En aldrei var að vita 

nema fæðan yrði ógætin og félli af grein sinni og beint í 

gin kisu.  Kötturinn vandaði sérstaklega til feldþvottarins.  

Honum lá ekkert á.  Tíminn vann kannski með kisu. 

Ekki er allt sem sýnist því að hætta frá hægri kom í 

kafloðnum hundi með lafandi tungu sem hljóp á 

ógnvænlegum hraða í átt að kisu.  Kötturinn vaknaði af 

værum blundi og gleymdi gigtinni og fékk aukaafl í sig og 

þaut eins og eldibrandur upp í tréð og fældi við það litla 

fuglinn sem flaug á brott og hvarf.  Seppi reisti sig upp 

við trjástofninn og hoppað á afturfótunum og gelti á 

hvæsandi fressið hangandi utan á trjástofninum, getandi 

enga björg sér veitt og byrjaður að renna niður stofninn 

og færast nær gapandi og ógnvænlegum hundskjaftinum 

sem fljótlega missti þó áhugann og hljóp burtu. 

Karl með tvo litla hunda í bandi kom gangandi eftir 

gangstéttinni og rykktu sepparnir í böndin og hlupu 

ítrekað útundan sér sem eigandinn mætti með því að 

kippa í þessi bönd.  Þetta kenndi seppum tveim hlýðni.  

Hundarnir komust ekki upp með neina stæla og lærðu að 

halda sér réttum megin við strikið.  Vel agaðir hundar var 

málið fyrir hundaeigandann. 

Ungar konur sátu á bekk og spjölluðu.  Sitt hvoru megin 

við þær stóðu tveir barnavagnar með nokkra mánaða 

afkvæmum í sem þörfnuðust umönnunar mæðra sinna.   

Sendibifreið stöðvaðist við litla verslun og hljóp bílstjórinn 

inn með kassa í fanginu og fór þrjár ferðir á milli bíls og 

búðar áður en hann ók aftur af stað.  Konurnar fylgdust 
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með án þess að gera hlé á spjallinu.  Til hótelsins bárust 

engin orðaskil.  Var fjarlægðin of mikil.   

Tuttugu og fimm manna hópur einkennisklæddra sjóliða 

af erlendu herskipi stöddu í Reykjavíkurhöfn gengu í röð 

meðfram akbrautinni.  Með þeim í för var 7. manna 

lúðrasveit úr áhöfn herskipsins og blés hergöngumars í 

lúðra sína.  Allur hópurinn gekk í takt í beinni tvöfaldri 

röð. 

Drukknir ungir menn handan götunnar hrópuðu yfir til 

sjóliðanna og sást einn úr hópnum steyta hnefa og 

hegða sér dólgslega.  Reykvíska lögreglan fylgdi 

sjóliðunum eftir álengdar í merktri bifreið embættisins.  

Hún var tilbúin að grípa inn í ef þörf krafði.  Sjóliðarnir 

voru hér í kurteisisheimsókn og undirbúnir undir 

allskonar móttökur sem hermenn erlends ríkis þurfa 

stundum að þola á ferðum sínum.   

Allt þetta og meira til mátti sjá af svölum hótelsins.  

Sumir gestanna sátu og fylgdust með og sá sjóliðana, 

bílstjórann, köttinn, hundinn, manninn með hundana í 

bandinu, konurnar tvær.  Í umhverfinu er fullt af 

viðburðum og atburðum.   

Öðru máli gegndi um Peter, Mary og Filip sem voru of 

upptekinn við að pakka og ganga frá að allt sjónarspilið 

úti fór fyrir ofan garð og neðan hjá þeim.  

Lúðurhljómurinn náði þó að draga þau út: 
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„ Hvað, hefur verið gerð innrás í landið? „ - sagði Peter 

og strauk sér um vangann sem hann gleymdi að raka um 

morguninn: 

„ Oh, ætli það.  Hér hlýtur að vera herskip.  Stundum 

koma þau við hjá vinaþjóðum og bjóða fólki upp á 

uppákomur. „ – Mary studdi handleggjunum ofan á 

handrið svalanna.  Sonur þeirra kom með ljósmyndavél: 

-  

„ Ekki eru þetta enskir sjóliðar?  Ég kannast alltént ekki 

við búninganna sem þeir klæðast. – Filip smellti af 

nokkrum myndum og reyndi að sjá hvaðan þeir væru: 

„ Þarna er fáninn og þetta er ekki Enski fáninn, svo mikið 

er víst.  Pabbi þú ert svo klár í þjóðfánum.  Hvaða fáni 

blaktir þarna á stönginni? „ – Filip benti á fána sem einn 

úr hópnum bar á hárri stöng við mjöðm sér: 

„ Látum okkur nú sjá.  Sæktu kíkinn fyrir mig.  Hann er í 

jakkavasanum.  Fjarlægðin er of mikill til að greina 

fánann örugglega. 

Takk Filip. „ – Peter skoðaði hópinn í sjónaukanum og 

beindi honum svo að fánann sem þarna blakti: 

„ Ekki er um að villast.  Þýski fáninn.  Svartur rauður og 

gulur.   

Aha!  Hvað er að gerast? „ - Peter tók sjónaukann af 

fánanum og beindi að ungu mönnunum handan götunnar 

sem vildu tjá sig um veru sjóliðanna í landinu á sinn 

ógnandi og sumpart ögrandi hátt: -  
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„ Pabbi!  Lánaðu mér kíkinn aðeins.“ – Filip tók við 

honum úr hendi föður síns:  

„ Mér sýnist hópurinn vera við skál.  Ég sé vínflösku sem 

gengur á milli þeirra sem allir súpa af.  Þarna er 

lögreglan.  Nú ekur hún í átt að hópnum og eykur 

hraðann       og       og   mennirnir taka á sprett.  Hana 

nú!  Einn úr hópnum datt kylliflatur.  Annar snýr við og 

hjálpar hinum aftur upp á lappirnar.  Og nú eru allir 

horfnir.  Flúnir eins og hræddir hérar einir gera.  

Lafhræddir og skjálfandi.  Aumingja litlu spóahjörtun um 

það bil að stöðvast í mannagreyjunum.  Gungur allir 

saman. „ - Filip lýsti atburðarásinni og rétti föður sínum 

sjónaukann sem kom honum aftur fyrir í jakkavasanum á 

stólbakinu: -  

„ Vertu ekki of yfirlýsingaglaður sonur sæll.  Þegar maður 

lýsir atburðum er best að leyfa atburðunum sjálfum að 

tala sínu máli og óþarfi að bæta inn í lýsinguna sem 

maður er ekki viss um.  Og hvað veist þú um þessa 

menn eða skelfingu þeirra? „ – Peter áminnti son sinn 

um að gæta orða sinna og viðhafa grandvarleik.  Líka er 

ógæfufólk á í hlut. 

Er þeir voru að yfirgefa svalirnar barst brothljóð inn til 

þeirra af götunni.  Þeir litu snöggt við og sáu þá brotnu 

vínflöskuna í mörgum molum liggjandi á akbrautinni og 

einn úr hópnum á harða spretti hverfa á bak við næsta 

húshorn.  Sjóliðarnar voru allir gengnir hjá og óvíst hvort 

nokkur þeirra hafi orðið þessa var.  Lúðrasveitin blés 

alltént ekki falskan tón.   
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Lögreglubifreiðin var hvergi sjáanleg og eins víst að 

þjónar laga og reglna væru að skima eftir þessu fólki til 

að tala eilítið við það og komast að raun um hvað því 

gengi til með hátterni sínu. 

Bankað var á herbergisdyrnar og inn steig sami þjón og í 

byrjun.  Hann brosti eyrna á milli og afhenti Peter 

reikning og hvarf svo út aftur með fleiri reikninga í brúnni 

leðurmöppu til fleiri gesta sem yfirgáfu hótelið á sama 

tíma og Peter og hans fólk.  Svona er lífið á hóteli.  Menn 

koma, dvelja mis lengi á staðnum og hverfa og sjást ekki 

meira.  Flestir ánægðir, sumir óánægðir og allt þar á 

milli. 

Fatnaður, skipsdagbók og skjöl var komið á sinn stað og 

fátt eftir nema taka sér töskurnar í hönd og ganga til 

lyftunnar á hæðinni.   

Gangurinn frami var auður.  En ekki lengi.  Hurð á 

íbúðinni þrem hurðum frá þeim var rifin upp og út komu 

maður og kona hálfhlaupandi og hröðuðu sér að 

lyftunni.  Maðurinn missti skjalabunka í gólfið sem 

dreifðust þar.  Konan dæsti vegna tímamissisins sem af 

þessu hlaust.  Bæði voru í gríðarlegu tímahraki og að 

verða á sein á fundinn, eins og líka flesta aðra fundi hjá 

erlenda fyrirtækinu sem þau störfuðu hjá og ákveðið var 

að funda um á Íslandi.  Markmið og stefna.  Allt svoleiðis 

varð að vera á hreinu. 

Maðurinn tvísteig óþolinmóður.  Konan horfði í litla 

spegilinn sem hún jafnan var með í töskunni og lagfærði 
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í ýmislegt í andliti sínu með aðferðum sem konur gjarnan 

nota.  Margt var gert í einu. 

Lyftan kom upp og hurðin rann til hliðar.   

Á leiðinni niður sagði maðurinn við konuna að það væri 

nú meiri óskapnaðurinn að hafa fundið upp þetta 

Facebook sem væri slíkur tímaþjófur að með ólíkindum 

væri og ástæðan fyrir að þau með herkjum næðu að 

mæta tímanlega á fundina.  Á meðan lyftan færðist niður 

skipulögðu hjónin sig.  Ákveðið var að konan afhendi 

verðinum í afgreiðslunni lykilinn á meðan maðurinn 

hraðaði sér á bílastæðið og sækti bílaleigubifreiðina sem 

stóð á bílaplaninu.  Ef umferðin væri ekki mikil ætti þetta 

að sleppa.  Stressið lá í loftinu og fyllti loftið í litlu rými 

lyftunnar.  Ferðin á fundarstaðin var skipulögð á 

mettíma.  Teljari lyftunnar færðist neðar en þó löturhægt 

í augum tímapressunnar.  Lyftan opnaðist: 

„ Afsakið „ – Maðurinn ruddist ásamt konu sinni framhjá 

Peter og gekk hratt í átt að dyrunum og konan 

sömuleiðis að afgreiðsluborðinu: 

„ Ef ég hef einhvertíma efast um að fólk þarfnist friðar 

Guðs hlýtur allur efi að vera fokinn út í veður og vind eftir 

að hafa orðið vitni að slíku stressi og sjá mátti hjá þessu 

ágæta fólki.  Þvílíkt og annað eins. „ - Filip var undrandi. 

Í salnum gegnt lyftunni var allt rólegt og sat ungi 

maðurinn við hlið konunnar og talaði við hana eins og 

siðaður maður en ekki með handapati, háværum 
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hrossahlátri og handstöðu eins og gerðist tveim dögum 

fyrr.  Nú lék lognið við þau. 

Peter greiddi reikninginn og þakkaði fyrir hönd 

fjölskyldunnar ánægjulega dvöl.  Fólkið beið á stéttinni 

fyrir framan anddyrið.  Töskur og annar farangur fór í 

farangursrímið.  Stressaða fólkið var horfið út í umferðina 

í miskunnarlausu kappi við klukkuna sem í sífellu sagði 

tikk takk, tikk, takk, við þau. 

Öllu rólegra var hjá Ipswich- búunum.  Filip hlustaði á 

Delirious í Ipotinum sínum og komin úr hljóðsambandi 

við aðra inni.  Fletti svo í tækinu og fann hljómsveit sem 

hann rakst á plötu með er hann og móðir hans voru 

stödd í, hvað heitir það, já Smáralind og keypt þessa 

plötu til að eiga minningu um dvölina á Íslandi.  Á meðan 

söngurinn ómaði í heyrnartækjunum rann yfir mjóan 

skjáinn texti og birtist nafn hljómsveitarinnar ásamt heiti 

lagsins.   Íslenskan hljómaði framandi í enskum eyrum 

hins fjórtán ára Filip.  Honum líkaði samt það sem hann 

heyrði og fann fyrir Anda Guðs í verkinu.   

Á leið til skips hringdi Mary í verslunina Guddu Grís.  

Verslunarstjórinn sagðist senda þeim kostinn í 

sendiferðabíl fyrirtækisins gegn smávægilegu aukagjaldi, 

sem samþykkt var að greiða.  Maðurinn tilkynnti 

jafnframt að allt hefði verið til sem þau höfðu pantað.  

Hafnarfjörður tók á móti þeim.  Hluti hafnarinnar sást 

nema hann sem blokkirnar til hægri skyggðu á.  Öflug 

grafa hlutaði sundur stálbát með klippum í aflagðri 

skipasmíðastöð í bænum og var báturinn að mestu 

kominn í glatkistuna er fólkið ók hjá.   
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Peter stöðvaði Bensinn við hlið grárrar bifreiðar af 

gerðinni Toyta.  Þar sat maður með mikið úfið hár sem 

erfitt var að hemja.  Var hér kominn Grímur sem lofaði 

fólkinu að aka Bensinum austur.  Í Toyotunni voru tvær 

stúlkur.  Dætur mannsins.  Unnur Alda tuttugu og tveggja 

ára og Ína 10 ára:  

„ Grímur bara mættur „ – sagði Mary og steig út og 

andaði að sér fersku sjávarloftinu. 

Grímur leit við og brosti.   

Gleðin leyndi sér ekki og urðu mestu fagnaðarfundir.  

Handabönd, faðmlög, kossar og allskonar önnur 

gleðilæti fóru um hópinn og gott ef ekki einstaka tár á 

hvarmi.   

Bryggjan var á iði en engin Undrandi sjáanlegur. Jú, 

þarna kom alltént bifreiðin akandi.  Og mikið rétt.  

Hundshaus sást í gegnum framrúðuna í farþegasætinu 

með lafandi tungu.   

Blámálaður fiskibátur sigldi út.  Hópur lítilla seglbáta með 

krökkum í voru á siglingu um höfnina.   

Extol nuddaði sér mjúklega utan í bryggjuna.  Töskur 

voru teknar úr Bensanum og komið fyrir við bátshlið.  

Peter bauð Grími og hans fólki um borð og Filip sagðist 

kveikja undir gasinu og hita handa þeim vatn í te: 

„ Eða skal það heldur vera kaffi.  Þið íslendingar drekkið 

víst reiðinnar býsn af svarta Brasilíska leginum. „ - Hann 

hló. 
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„ Mig langar til að fara með þeim. „ - Sagði Ína yngri 

dóttir Gríms: 

„ Hver á þá að passa mig? „ - spurði Unnur Alda yngri 

systur sína. 

Grímur stóð á bryggjunni og rétti Peter töskurnar sem 

hann kom fyrir á dekkinu og Filip tók við og rétti Mary 

sem stóð í hurðaropinu.  Þegar verkinu var lokið settust 

allur hópurinn í setustofu Extol sem líka var borðsalur og 

beið eftir að vatnið syði: 

„ Halló.  Er einhver um borð.  Ég er kominn með kostinn „ 

- heyrðist kallað ofan af bryggju: 

„ Fínt er „ - sagði Filip:   

„ Úr því að kosturinn er kominn getum við boðið ykkur 

meðlæti. „ 

Kona um fertugt stóð á bryggjunni og fyrir aftan hana gul 

sendibifreið með opna hliðarhurð:  

„ Nú vorum við heppin að það er háflóð „ – sagði Grímur 

við Ínu sína og steig upp á bryggjuna: 

„ Ekkert smáræði sem þið ætlið að borða.  Hér eru að 

minnsta kosti árs byrgðir. „ - Ínu leist ekki allskostar á 

blikuna er hún sá alla þessa pappakassa:  

„ Ekki „ – heyrðist frá bryggjunni í eiganda Undrandi sem 

eins og venjulega vildi synda. 
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Maðurinn gekk að Extol til að forvitnast hvað um væri að 

vera: 

„ Hvað sé ég!  Er bara verið að halda til hafs? „ - 

Undrandi gekk til eiganda síns þefaði af fötum hans og 

svo áfram að bátnum: 

„ Blessaður „ – Peter heilsaði manninum: 

„ Nú er komið að stundinni og allt um það bil að verða 

tilbúið til farar. „  

„ Peter!  Far þú um borð og svo rétti ég þér kassanna „ - 

sagði Grímur. 

Mynduð var lína handlangara og var eigandi Undrandi 

með og báðar dætur Gríms.  Verkið gekk bæði hratt og 

vel með svo mörgum höndum.  Áður en langur tími leið 

voru allir kassar komnir um borð og Filip og Mary byrjuð 

að koma þeim fyrir í hirslum skipsins.  Undrandi stökk 

um borð í Extol án þess að neinn veitti því athygli.  Voru 

menn uppteknir við annað en að fylgjast með seppa: 

„ Hann er bilaður þessi hundur „ - sagði Mary sem 

horfðist í augu við seppa sem horfði á hana inn um 

glugga af þilfarinu. 

„ Undrandi!  Upp „ - skipaði eigandi hans sem í stað þess 

að hlýða lagðist niður og ýlfraði: 

„ Það er aldeilis að hundinum líkar vel um borð.  Hann 

sem alltaf hlýðir fyrsta kalli liggur þarna vælandi og vill 

ekki fara: „ –  
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„ Þar sem Guð er líður bæði mönnum og skepnum vel „ 

– sagði Peter og tók við síðasta kassanum sem bifreiðin 

flutti og rétti næsta manni. –  

Eftir burðinn var öllum boðnar veitingar og Peter einn 

eftir til að gera upp við konuna.  Merkt bifreið 

hafnarvarða ók framhjá og stöðvaðist við enda 

bryggjunnar þar sem mennirnir stigu út. 

Einni klukkustund síðar yfirgáfu gestirnir Extol nema 

Grímur og Ína litla sem voru ögn lengur.  Unnur Alda ók 

Toyotunni heim.  Eigandi Undrandi varð að taka hann í 

fangið og bera frá borði.  Hvað hlaupið hafði í hundinn 

var eigandanum óskiljanlegt: 

„ Er búið að taka vatn? „ – Grímur bar upp spurningu 

sem Peter neitaði. 

Gekk þá Grímur að vatnslöngunni og dró hana að og 

stakk enda hennar ofan í stútinn framarlega á dekkinu.  

Ferskur og heilnæmur vökvinn streymdi niður í 

vatnstanka Extol.   

Undrandi sat í bílnum.  Vegna óhlýðninnar þurfti hann að 

sæta afarkostum: 

„ Jæja vinir.  Þá er allt klárt og okkur ekkert að vanbúnaði 

að leysa festar og taka stefnuna út á hafið bláa.  Og 

mikið vorum við heppinn að fá þig um borð Grímur ásamt 

dætrum þínum og verst að sú eldri þurfti að fara svo 

fljótt.   
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Áður en við förum frá höldum við eins og venjulega smá 

stund. „ - Peter teygði sig í Biblíuna sem stóð í sér gerðu 

statífi á vegnum bak við hann:  

„ Sjáum nú til. -  

Heyrðu Filip sæktu gítarinn og sláðu nokkra tóna og við 

hin syngjum með.  Þú ræður sjálfur lagavalinu „ –  

Peter hélt áfram að fletta í Biblíunni og fann heppilegt 

ritningarvers sem hann vildi lesa eftir lofsönginn: 

„ Þú ert hinn hæsti „ – ómaði margradda í vistarverunni. - 

Og svo: „ Áfram kristmenn, krossmenn „ - og tveir gamlir 

sálmar til viðbótar sem allir inni þekktu og kunnu 

utanbókar. 

Peter tók til máls: 

„ Systkini!  Þótt við séum frá öðru landi upplifum við 

okkur samt heima innan um annað kristið fólk.  

Tilbeiðslan er í engu öðruvísi heima í Ipswich en hér í 

Hafnarfirði eða Kópavogi.  Þessu kynntumst við eftir 

heimsóknina í söfnuðinn þar og vorum beðin um að 

segja svolítið frá okkur sjálfum.  Sem var okkur gleðiefni 

og heiður að verða við.  Framundan er ferðalag yfir úfið 

og varsamt haf og því full þörf á að vera stöðugt undir 

verndarvæng lifandi Guðs.  Sem og er ástæðan fyrir að 

við erum hér saman kominn á þessari lofgjörðastund, 

sem um leið er bæn til Jesú um að vera með og gefa ráð 

á ferðinni sem duga best. 
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Áður en við ljúkum langar mig til að lesa eina af mínum 

uppáhaldsfrásögum í Guðspjöllunum.  Og hef ég þá 

lestur. 

-23- Og er hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls 

að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann 

þar einn. -24- En báturinn var þegar kominn langt frá 

landi og lá undir áföllum, því að vindur var á móti. -25- 

En er langt var liðið nætur kom hann til þeirra, gangandi 

á vatninu. -26- Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á 

vatninu, varð þeim bilt við. Þeir sögðu: Þetta er vofa, og 

æptu af hræðslu. -27- En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra: 

Verið hughraustir, það er ég, verið óhræddir. -28- Pétur 

svaraði honum: Ef það ert þú, herra, þá bjóð mér að 

koma til þín á vatninu. -29- Jesús svaraði: Kom þú! Og 

Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. -30- En 

sem hann sá rokið, varð hann hræddur og tók að 

sökkva. Þá kallaði hann: Herra, bjarga þú mér! -31- 

Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði: Þú 

trúlitli, hví efaðist þú? -32- Þeir stigu í bátinn, og þá lægði 

vindinn. -33- En þeir sem í bátnum voru, tilbáðu hann og 

sögðu: Sannarlega ert þú sonur Guðs. - (Matt 14:23-33) 

- Kristur bendir lærisveinunum á að vera hughrausta og 

óttast ekki og að hann muni rétta út hönd sína til bjargar. 

Förum að endingu með faðir Vorið.  Og bið ég alla 

viðstadda um að lúta höfði. -  Faðir vor, þú sem ert á 

himni „ – og svo framvegis. 

Vatnstankurinn var orðinn fullur og flæddi upp um 

yfirfallið og aftur dekkið og í sjóinn.  Grímur dreif sig í 
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land ásamt Ínu, skrúfaði fyrir kranann og gekk frá 

slöngunni á sama stað.  Vél skútunnar var ræst og 

endum sleppt og frá þeim gengið.  Grímur og Ína veifuðu 

fólkinu á bryggjunni og gengu svo í átt að Bensanum og 

óku brott.  Extol sigldi meðfram bryggjunni og beygði við 

enda hennar á hægri ferð.  Undrandi kom á harða spretti 

og flaug fram af bryggjunni við hornið.  En í stað þess að 

synda sína venjulegu leið fór hann á eftir bátnum.  Svo 

heppilega vildi til að sjómaður þurfti í sama mund að 

færa bát sinn og fékk eigandinn manninn til að sækja 

þennan skrítna hund sinn sem allt í einu gerðist óhlýðin 

húsbónda sínum. 

Peter sá vitaskuld hvað var að gerast en róaðist er 

báturinn kom siglandi að og eigandi hundsins greip í 

skepnuna og dró um borð.  Fiskibáturinn herti ferðina og 

renndi fast upp að Extol.  Eigandinn myndaði trekkt með 

lófum sínum og hrópaði yfir til Extol- manna:  

„ Svei mér þá ef ekki er rétt af ykkur að taka Undrandi 

með í ferðalagið jafn skringilega og hann hegðar sér hjá 

mér. „ - Hvað var eiginlega í gangi hjá skepnunni? 

„ Þú segir nokkuð „ - Peter og snéri sér að sínu fólki og 

leitaði álits: 

„ Allt í lagi við tökum hann með okkur. „ - Extol hægði 

ferðina og báturinn með hundinum í renndi fast upp að 

Extol og Undrandi skipti um íverustað og lifnaði allur:   

" Hvað étur hann " - spurði Filip manninn: 
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" Allt sem að kjafti kemur og honum er boðið.  Engar 

áhyggjur.  farið gætilega og Guð veri með ykkur. " 

Filip kom upp með handklæði til að þerra seppa með.  

Hann setti band um háls hans og batt við innganginn.  

Hans hlutverk yrði að annast dýrið. 

Extol og fiskibáturinn sigldu hvor í sín átt og fjarlægðust.  

Hvort fólkið hittist aftur vissi Guð einn. 
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Á vit hafs og öldu 

5 kafli 

 

Fiskibáturinn sigldi í átt að flotbryggjunni.  Litlu 

seglbátarnir með ungu siglurunum í náðu góðum skrið í 

höfninni og sveigðu ýmist á bak eða stjór.  Stundum 

hölluðust þessir litlu knerrir ískyggilega.  Vélbátur fylgdi 

hópnum eftir.  Tilbúin að grípa inn í. 

Extol gekk fyrir eigin vélarafli og nálgaðist 

einkennismerki Hafnarfjarðarhafnar, garðanna tvo sem 

gerðu góða höfn frá náttúrunnar hendi að sannkallaðri 

friðarhöfn. 

Undrandi stóð upp og horfði á hafið renna hjá.  Óljóst var 

hvort seppa langaði í sundsprett.  En áhuginn á sjónum 

var til staðar: - „ Þú ert ekta sjóhundur. „ - Sagði Peter og 

strauk hundinum:  

„ Hvað ætli sé í þessari hvítmáluðu byggingu með ílöngu 

gluggunum „ - spurði Filip og benti á tiltekna byggingu í 

landi. 

„ Ætli þetta sé ekki safnahús….  og þó?...... „ - Peter 

hugsaði málið: -  

„ Mary!  Flettu upp í handbókinni og athugaðu hvort ekki 

sé til einhver lesning um bygginguna þá arna. „ - Peter 

handlék stórt stýrið aftast á skipinu.  Áttavitinn stóð beint 

fyrir framan stýrishjólið og sat þar ofan í sérstökum hólki 
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með liðamótum á sem hélt honum kyrrum í öllum 

veðrum.  Skífa áttavitans snérist við minnstu 

stefnubreytingu.   

Mary teygði sig í handbókina á borðinu og kom auga á 

mynd af húsinu og las sig til: 

„ Hvað sagðirðu um starfsemina í húsinu? „ 

„ Safnahús „ – Peter ræskti sig. 

„ Safnahús. „ – Hneykslunar gætti í rödd Mary: 

„ Rangt svar Peter minn.  Húsið sem þú spurðir um er 

sundlaug og heitir einfaldlega Sundlaug Hafnarfjarðar.  

Ef þú skoðar lögun byggingarinnar má greina klassískan 

sundlaugastíl.  Liturinn er meira segja nokkuð 

sundlaugalegur.  Hvítur: „ –  

„ Sundlaug í norðri, glæsilegur golfvöllur í suðri.  Hvar 

getur dýragarðurinn þá verið annarstaðar en undir kili 

Extol?  Ekki hefði maður haft neitt á móti því að taka 

hring á golfvellinum. „ - Filip horfði dreymandi yfir á 

golfvöllinn á allt fólið sem ýmist var að stilla sér upp til að 

slá kúlu, að slá kúlu eða á rölti að kúlu sem nýlega flaug 

um loftið.  Filip fékk eilítinn golfglampa í augun og 

hugurinn fór á flug.   

Fiskibátur kom siglandi á fullri ferð út um hafnarkjaftinn 

svo að freyddi við stefni og stefndi beint á Extol.  Fyrrum 

eigandi Undrandi var mættur með tvo tuttugu og fimm 

kílóa poka með hundamat í sem hann keypti í verslun 

rétt ofan við bryggjustæðið.  Átti fiskimaðurinn reyndar 
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hugmyndina.  Enda sjálfur hundaeigandi og fannst verkið 

bæði spennandi og líka tilbreyting frá hversdeginum: 

„ Halló.  Ég er mættur aftur.  Ekki til að taka gjöfina til 

baka heldur að færa ykkur mat í búið til öruggt sé að 

seppi fái rétta fæðu.  Hann er vanur þessari hérna „ – 

Maðurinn klappaði öðrum sekknum með flötum lófa. 

Peter skellti uppúr.  Honum fannst framferði mannsins 

bráðfyndið.  Báturinn renndi fast upp að hlið Extol: 

„ Er ekki allt í lagi með hundinn „ - spurði maðurinn og 

horfði á Undrandi sem sleikti fætur sínar. 

„ Allt í fínu lagi með seppa greyið.  Filip hefur lofað að 

annast hann: „ - Peter svaraði manninum: 

„ Þá er ég viss um að hann sé í góðum höndum. -  

„ Verða hundar sjóveikir? - spurði Mary sem í þessu kom 

upp úr káetunni með brauðsneið og te í krús handa 

Peter: -  

„ Ekki hugmynd.  Kemur bara í ljós. „ -  sagði maðurinn: -  

„ Blessuð vertu.  Þeir geta orðið drullu sjóveikir.  En hafið 

engar áhyggjur.  Rétt eins og mannfólkið komast hundar 

líka yfir sjóveikina. „ - Bátseigandinn sem í þessu steig út 

úr stýrishúsinu heyrði spurningu Mary: -  

„ Þar hafið þið það. „ – sagði maðurinn eftir að hafa 

afhent fólkinu hundamatinn: 
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„ Blessuð öll og Guð gefi ykkur gott leiði og farsæla 

heimkomu. „ - Báturinn snéri frá og jók hraðan:  

„ Hvað heitir maðurinn „ – hrópaði Peter.  En of seint.  

Báturinn var kominn of langt frá til að orð hans heyrðust.  

Enda hraðskreiður og fljótur í ferðum.  

„ Svona fór um sjóferð þá.  Við komumst líklega ekki að 

því hvaða nafn þessi ágæti og hugulsami vinur okkar 

ber.  Og þá er erfitt um vik með jólakortið. „ - Peter 

klóraði sér í hnakkanum. 

Stóriðjan var á vinstri hönd og hvítmáluð kirkja til hægri á 

háum hól.  Skip sigldi út úr höfninni við álverksmiðjuna 

með álklumpa í lestum: 

„ Fallegt bæjarstæði og engin furða að það hafi verið 

valið sem mannbyggð á sínum tíma. „ – Peter skoðaði 

umhverfið fyrir aftan sig og sá lögun fjarðarins allvel.  

Framundan var sjór og endalaus sjór. 

Farþegaskip sigldi á móti þeim á hægustu ferð.  Stórir 

stafir með nafni skipsins var skrifað á stefnið sem 

mynduðu orðið „ Glaðbeittur. „  Skipið var fullt af 

farþegum og komið yfir úfið Atlandshaf úr vestri frá Sorel 

í Kanda sem stendur við hin „ Miklu Vötn “ og um 35, 000 

manns búa í.   

Á bryggjunni biðu rútur og pakki sem skipuleggjendur 

fararinnar höfðu útbúið fyrir farþega 

skemmtiferðaskipsins.  Um svipað leiti næsta dag yrðu 

landfestar leystar og „ Glaðbeittur „ sigldi til Ísafjarðar og 

svo Akureyrar áður en óvarið Atlandshafið tæki við og 
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ferð fólksins lyki í heimahöfn skipsins Hamborg í 

Þýskalandi eftir fimm vikna túr.  Um tíu dagar voru eftir af 

ferðatímanum. 

Menn og konur sáust sitjandi á svölum íbúða sinna með 

borð á milli sín sem glös stóðu á.  Sumir veifuðu 

skútufólkinu.  Aðrir munduðu ljósmyndavélum og 

vídeóvélum.  Kannski voru einhverjir á öllum þessum 

svölum glæsiskipsins biðjandi manneskjur sem lögðu litla 

fleyið í Drottins hendur. 

Filip stökk niður í káetuna og kom að vörmu spori upp 

aftur með GSM símann sinn og hóf að pikka bókstafi 

sem hann næst sendi.  Örskömmu síðar heyrðust tvö 

snögg hljóð úr símanum.  Svar hafði borist frá Enska vini 

hans sem kominn var á mótið sem kirkjan heima hélt. 

Samskiptin héldu áfram og kom orðið „ Ha „- er ljóst varð 

að fjölskyldan væri nú orðin hundaeigandi og að 

hundurinn elskaði mest af öllu að synda í sjónum og 

hefði raunverulega komið syndandi um borð í Extol: 

„ Er hundurinn með öllum mjalla? „ – var spurning 

vinarins þegar honum var ljóst að Filip var ekki að 

grínast.  Filip sagði alla um borð hafa sagt sama og að 

nú væru allir orðnir sáttir við nýja áhafnarmeðliminn.  

Enda bara ósköp venjulegt hundsgrey og án lausrar 

skrúfu í höfðinu. 

Samskiptin gengu á milli ungu mannanna: 

„ Eitthvað hlýtur kvikindið að heita? „ – Skilaboðin bárust 

á milli símtækjanna á ljóshraða. 
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„ Undrandi „ - var svarið sem enski vinurinn fékk til sín: 

„ Undrandi.  Af hverju?  Ég spurði bara hvað hundurinn 

héti.  Var það of mikið fyrir þig.  Ha: „ – Örlítils 

hneykslunartóns gætti í síðustu skilaboðum: 

„ Hundurinn heitir Undrandi.  Og ég vona að ég þurfi ekki 

að útskíra nafn hundsins fyrir öllum sem spyrja mig. „ –  

„ Hahahahah.  Hundurinn er greinilega geggj…. Skiptir 

ekki máli. „ - voru næstu skilaboð á milli símtækjanna: 

„ Eitt að lokum. " - sagði Filip: 

" Ef bekkjarbróðir minn, hann Willard, er þarna þá biddu 

hann um að hegða sér vel og muna eftir bæninni. „ – 

Filip mátti til með að nefna Willard vin sinn og skólabróðir 

sem steig sín fyrstu skref í Kristi  og var á sínu fyrsta 

kristilega móti: 

„ Geri það  Willard er einmitt hérna og biður að heilsa 

ykkur öllum.  Guð varðveiti.  Bless aftur. Klappaðu 

Undrandi frá mér.  Hahahahaha.  Þvílíkt nafn. „ – 

Skilaboðaskjóðan tæmdist.   

Grænn hafnsögubátur kom á fullu stími í átt að 

farþegaskipinu sem nú var stöðvað og beið komu 

bátsins.  Um borð var lóðs sem tæki við og sigldi skipinu 

upp að bryggju. 

Extol hélt sinni stefnu.  Næsta skref var að hífa upp 

seglabúnaðinn og láta vindinn taka við af vélinni.  

Sjóhraðmælirinn sýndi 6 sjómílna hraða.  Farþegaskipið 
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var komið á milli hafnargarðanna og myndi brátt leggjast 

upp að: 

„ Pabbi! „ – 

„ Já Filip. „ –  

„ Við verðum að skipta um nafn á hundinum til að maður 

þurfi ekki að hlusta á háðsyrði í hvert skipti sem maður 

er spurður um hvað dýrið heitir. „ – Filip kom með tillögu 

sem ekki náði eyrum foreldra hans: 

„ Hvaða hvaða!  Höfum bara gaman að þessu og 

skemmtum okkur með þeim sem hlægja að Undrandi- 

nafninu.  Fyrst skepnunni er sama skal okkur líka vera 

sama.  Og svo er Undrandi hreint prýðilegt hundsnafn 

sem mér er strax farið að líka vel við. „ – Peter 

hughreystu son sinn og tók utan um axlir hans og þrýsti 

piltinum að sér eins og oft áður er Filip gerðist dapur í 

hjartanu og fannst að sér vegið. 

Sjófuglar flugu yfir haffletinum án þess að snerta 

yfirborðið.  Mest voru þetta máfar og svoleiðis vargar:  „ 

Ungaétarar „ - eins og Filip stundum nefndi máfanna, og 

svo einstaka fíll. 

Strik sáust framundan frá spíttbátum á siglingu til hafnar 

eftir veiðar dagsins.  Bátur flatrak skammt frá og stóðu 

fjórar manneskjur við lunninguna með veiðistangir.  Kona 

halaði inn girnið og spriklandi ýsutittur kom upp og 

hafnaði í bátnum.  Greinilegt var að fiskur var undir því 

næsti maður við hliðina snéri hjóli veiðistangar sinnar á 

meðan konan losaði veiðina af önglinum og renndi aftur.   
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Allar veiðar um borð í Extol urðu að bíða.  Siglt yrði 

austur með landinu og stefnan tekin á Færeyjar eins fljótt 

og hægt væri.  Mikil siglingahugur var í fólkinu eftir 

vetralangt frí og langar og miklar pælingar í sjókortum 

heima í Ipswich um næstu ferð.  Í Færeyjum gæfist tími 

til að taka fram stangir og renna fyrir fisk stæði vilji þá til 

fiskveiða.  Enda mörg fengsæl fiskimið í kringum 

eyjaklassann. 

Peter stóð við stýrið með hundinn einan hjá sér sem nú 

var að mestu orðin þurr eftir sjósundið. 

Filip var í eldhúsinu og byrjaður að taka til matinn.  Og 

var þá ekki upplagt að vera með séríslenskt góðmeti 

sem fyrstu máltíð?  Grímur hafði ekki svo lítið hælt 

sviðahausunum og sagt þá vera hreinasta hnossgæti 

með stöppuðum rófum, þótt dætur hans settu upp 

skrítinn svip og borið hafi á grettu á andliti þeirrar yngri: 

„ Mary.  Kveiktu á talstöðinni og tilkynntu íslensku 

Tilkynningaskyldunni brottför Extol frá Hafnarfirði og 

gefðu upp hvert ferð sé heitið og að við reiknum með að 

verða við Vestmannaeyjar eftir svona sautján klukkutíma 

miðað núverandi hraða.  Kveiktu einnig á öðrum tækjum 

sem þurfa að vera í gangi, dýptarmæli, ratsjá og 

staðsetningartækinu og vitskuld talstöðinni. „ - Peter gaf 

skipanir sem skipstjóri skútunnar. 

Mary settist í tækjaklefann og smellti niður rofum 

nokkurra tækja sem skrúfuð voru föst á vegginn ofan við 

kortaborðið.  Eftir örskamma stund loguðu ljós á öllum 
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þessum tækjum.  Radarinn nam alla fasta hluti 

framundan skipinu í og kring. 

„ Halló, halló.  Áhöfnin á Extol kallar á 

Tilkynningaskylduna.  Heyrið þið til mín? „ – 

„ Tilkynningaskyldan hér. „ – Hol karlmannsrödd barst til 

þeirra í gegnum lítinn hátalara á tækinu sjálfu: 

„ Erum að leggja úr höfn í Hafnarfirði og siglum austur 

með landinu áleiðis til Færeyja.  Yfir og út: -  

„ Tilkynning móttekin og góða ferð. „ - smellur heyrðist í 

hátalarnaum og sambandið rofnaði.  Mary skipti um rás 

og fór inn á almennu rásina.  Þar mátti heyra allskonar 

samtöl.  Mest frá sjómönnum sem vildu tjá sig hvorn við 

annan á miðunum: 

„ Eruð þið að fá ha..? „ - heyrðist slitrótt rödd í greinilega 

töluverðri fjarlægð: 

„ Hér er mokveiði og erum við að innbyrða um fjögur 

tonn af vænum fiski. „ –  

„ Hv.. eruð þið stadd..? „ – spurði slitrótta röddin. 

„ Þrjár sjómílur suðaustur af Vestmannaeyjum. „ –  

„ Ertu til að senda mér nákvæma stað..tningu . „ –  

„ Sjálfsagt. „ –  

Mary skrifaði niður tölurnar og skoðaði svo útkomuna á 

sjókortinu fyrir framan sig: -  
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„ Þarna eru þeir.  Við siglum mun nærri landi. „ – var 

niðurstaða Mary. 

„ Sjómennirnir eru að moka upp fiski við Vestmannaeyjar 

„ -  sagði Mary og gekk þessar fáu tröppur upp á dekkið.  

Hún settist við hlið manns síns: 

„ Ég heyrði á tal sjómanna áðan sem staðfestir að 

talstöðin virkar.  Þeir tilkynntu veiði og hana allnokkra við 

Vestmanneyjar. „ – Mary teygði úr sér og geispaði: -  

„ Þá eru skilyrðin í loftinu góð.  Töluverður spölur er 

héðan og til Eyja.  Fleiri hundruð og fimmtíu sjómílur. „ – 

Peter sveigði fram hjá stórum trédrumbi sem rak á 

sjónum.  Báturinn hallaðist eilítið bakborða. 

Suðan kom upp í potti kokksins sem við það lækkaði 

hitann og náði fullri stjórn.  Sviðalyktin barst um 

vistarverurnar og svo út um opna loftlúguna og þaðan til 

manna og hunds á dekkinu sem hnusaði út í loftið: 

„ Þetta lofar góðu Filip. „ – hrópaði Peter: 

„ Ég er nú ekki viss um að þú segðir þetta ef þú vissir 

hvað væri í pottinum. „ – sagði Filip kíminn: 

„ Hvað eldarðu svona leyndardómsfullt minn kæri sonur? 

–  

„ Sviðin kindaandlit.  Svið heita þau víst á íslensku. „ - 

Filip tók fram rófur og skrældi nokkrar og lét í pott á 

eldavélinni sem gasið logaði undir: 
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„ Svið.  Þau eru hnossgæti.  Grímur gaf okkur einmitt 

soðinn svið að smakka eitt sinn er hann hitti okkur heima 

í Englandi.  Hann hafði tekið þau með sér að heiman.  

Ekki satt Mary? –  

„ Oh jújú. „ - sagði Mary: 

„ Gaman að bragða þau aftur.  Eftir matinn vindum við 

upp segl og slökkvum á vélinni.  Þá ættum við að vera 

kominn í námunda við Garðaskagavita.  Allir sammála 

og klárir í verkið? “ –  

Engin hreyfði andmælum.  Nema kannski Undrandi sem 

dæsti þungann.  En hundar hafa ekki atkvæðisrétt í 

mannheimum og niðurstaðan hélst óbreitt: 

„ Varla ertu strax orðin sjóveikur greyið mitt í svo 

rólegum sjó „ – Mary teygði sig í hundinn og strauk 

honum eftir bakinu sem svaraði með því að hreyfa 

rófuna lítillega og dæsa á nýjan leik.  Undrandi stóð á 

lappir og lagðist við fætur Peter og Mary.  Bandið sem 

hann var bundinn með náði ekki lengra.  En spottinn var 

nógu langur og hann kunni því vel að liggja við fætur 

fólks. 

Peter og Mary sátu hljóð og hölluðu sér hvort upp að 

öðru og nutu samverunnar: 

„ Á svona ferðum er Guð manni svo nálægur að hvert 

sem litið er sést hann hvort sem er í skýjunum, fuglunum 

eða lífríkinu sem er á hafinu.  Allt í kring minnir á Guð.  

Og þetta finnst mér svo skemmtilegt og gerir Drottinn svo 
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áhugaverðan að maður bara vill alls ekki skipta. „ – Mary 

meinti hvert orð: 

„ Já Mary mín.  Guð er búin að vera okkur góður og 

hefur hlúð að okkur og annast.  Svo hefur hann gefið 

okkur bát, fjármagn og heilsu til að ferðast sjóleiðina eins 

og við höfum gert töluvert af í gegnum tíðina okkur til 

ómældrar gleði. „ – Peter stóð árvökull vaktina eins og 

sæmir manni sem tekur hlutverk sitt alvarlega. 

Hafnarfjörður sást orðið í fjarska.  Vélin gekk og skrúfa 

bátsins snérist í óteljandi hringi undir yfirborðinu.  

Snæfellsjökull sást ógreinilega á stjórnborða: 

„ Matur!! „ -  heyrðist hrópað úr mannaíbúðunum. 

Filip kom upp og lagði dall með hundamat í og annan 

með vatni fyrir framan Undrandi sem át með bestu lyst.  

Hann leysti Peter af við stýrið sem sjálfur fór niður ásamt 

konu sinni til að háma í sig íslensk andlit af kindum með 

góðum skammti af stöppuðum rófum með. 

Mary var á undan með sinn skammt og kom í hennar 

hlut að hleypa Filip í mat.  Þannig var verkaskiptingin um 

borð í Extol.  Næsti maður sem losnaði leysti af.  

Samhentur mannskapur vinnur kraftaverk og þar sem 

fáir eru reynir töluvert á hvern og einn. 

Garðaskagaviti var framundan á bakborða.  Vitinn 

færðist nær og var komið að þeim stað að beygja. 

Búið var að ganga frá eftir matinn og náði Mary að halla 

sér í nokkrar mínútur í herbergi þeirra hjóna aftast í 
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skipinu á meðan Filip sá um venjubundin frágang eftir 

matinn.  Garðaskagaviti sást nú aftur undan skipinu.  

Stefnan var ekki lengur í vestur heldur suður: 

„ Jæja gott fólk.  Allir upp á þilfar til að hífa upp 

seglabúnaðinn og nýta þessa hagstæðu vindátt. „ – 

Peter hrópaði til fólksins inni sem þegar mætti og hóf 

sinn undirbúning við þennan aldagamla búnað seglin 

sem höfðu fleytt manninum yfir hafið og á milli landa og 

heimsálfa í aldaraðir. 

Peter sló af vélinni og beitti bátnum upp í vindinn á 

meðan seglin voru hífð upp.  Fyrst kom stórseglið og svo 

fokkan. Klýfirinn beið betri tíma.  Þá var bátnum aftur 

snúið rétta stefnu og tóku seglin þegar vind og báturinn 

lét vel að stjórn.  Filip skrapp niður í vélarúm og eftir 

örskamma stund slokknaði á vélinni og allt í kringum 

fólkið fylltist sínum náttúrulegu hljóðum sem engin 

vélarniður lengur truflaði.  Söngur í sjófuglum og hvinur í 

vindinum var það eina sem heyrðist og allt í bland við 

sjóinn sem skall blíðlega utan í bátsskrokkinn og 

einstaka meinleysislegur sjóúði.  Undrandi reis á fætur 

og teygði úr sér og leit í kringum sig.  Hann eins og fólkið 

hafði orðið var við þessa skyndilegu þögn sem reið yfir 

og vildi vita hverju þetta sætti.  Gekk svo að 

vatnsdallinum og lapti nokkra sopa úr honum og át örlítið 

meira af þurrfóðrinu sem fyrrum eigandi kom með handa 

honum í fiskibátnum.   

Viftan snerist í vindinum og mælarnir sýndu fulla 

rafframleiðslu.  Skrúfan rótaði ekki lengur upp sjónum 

heldur voru kraftarnir sem drifu Extol áfram allir komnir 



77 
 

 

upp í seglin sem búið var að stilla af til að vindurinn 

nýttist sem allra best.  Samt var klýferinn enn vafinn upp 

og ekki notaður.  Ákveðið var að sjá til.  Ekkert mál var 

að vefja hann út og strengja stögin sem héldu honum 

föstum og láta vinna með hinum tveim seglunum. 

Seglin voru glæsileg og héngu útþaninn og nýttu vindinn 

í samræmi við þekkingu bátsverja.  Peter hafði látið setja 

mynd á stórseglið sem blasti nú við og sást örugglega úr 

töluverðri fjarlægð.  Myndin var af klassískri kirkju og var 

Kristur yfir henni með faðm sinn útbreiddan eins og til að 

bjóða allt fólk velkomið inn í sitt hús.  Blár var aðalliturinn 

í myndinni.  Yfir Kristi var svo regnboginn sem táknmynd 

um loforð Guðs til mannanna um að aldrei aftur mundi 

hann eyða jörðinni eins og í Nóaflóðinu.  Myndin var gjöf 

frá grænlenskum vini þeirra sem endilega vildi fá að 

teikna fagran boðskap sem mætti þrykkja á bátsegl og 

blasti þá við eins og nú.  Upplagt var að nýta sér gjöfina 

og fá hana þrykkta á úr því að skipta þurfti út hluta 

seglabúnaðarins fyrir næstu ferð Extol.  Og hér blasti 

þessi fagra mynd við á stórum fleti í fyrsta sinn í sínu 

rétta umhverfi. 

Fiskibátur stefndi úr frá Sandgerði.  Báturinn beygði aftur 

fyrir skipið og tók svo upp fyrri stefnu.  Maður kom í 

brúargluggann með sjónauka og fylgdist stundarkorn 

með bátnum.  Hann hvarf úr glugganum.  Frá talstöðinni 

barst rödd sem kallaði  Extol upp.  Filip var inni og greip 

taltækið:  

„ Extol svarar. Skipti: „ –  
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„ Á hvað ferðalagi eruð þið? „ – heyrðist í hátalaranum. 

„ Við siglum til Færeyja og lögðum af stað frá Hafnarfirði 

fyrir nokkrum klukkutímum.  Hver er maðurinn? „ –  

„ Sólmundur skipstjóri á Stakki SU talar.  Var að mæta 

ykkur og ekki á hverjum degi sem maður sér seglskútu 

sigla framhjá sér.  Myndin á seglinu er glæsileg og ber 

teiknaranum sitt gæðamerki: „ – „ 

„ Takk.  Kem því til hans eins og fljótt og kostur er.  

Myndin er gjöf frá grænlenskum vini. –  

„ Hvaðan eruð þið. „ -  

„ Frá Ipswich í Englandi.  Komum siglandi á Extol til 

Íslands í fyrrahaust frá Grænlandi. „ –  

Brak og brestir heyrðust í talstöðinni: 

„ Afsakið töfina.  Þurfti að skreppa snöggvast frá.  

Þangað kom ég nokkrum sinnum á mínum yngri árum á 

meðan ég enn var í siglingunum.  Reyndar villtist ég 

alltaf þar en það er víst minn eigin klaufaskapur. „ – 

Maðurinn hló. 

„ Hvaða veiðiskap stundið þið á Stakk? „ – spurði Filip:  

„ Línuveiðar vinur.  Línuveiðar.  Gangi ykkur ferðin vel.  

Skipti og út. „ -  

„ Takk sömuleiðis og Guð varðveit þig, bát og áhöfn. „ –  
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Filip hengdi taltækið á snagann og skrapp upp á dekk og 

sá þá bátinn stíma á fullri ferð þvert á stefnu þeirra: 

„ Skipstjórinn á bátnum þarna kallaði okkur upp og átti ég 

við hann stutt spjall „ – sagði Filip við föður sinn sem 

horfði á áttavitann og fylgdist með seglunum: 

„ Honum fannst mikið til seglmyndarinnar koma. „ –  

„ Það var ánægjulegt að heyra Filip. „ – Peter veitti 

landinu bakborðsmegin athygli og var svolítið upptekinn í 

augnablikinu.  Reykjanesviti blasti við. 
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Siglt með suðurströnd Íslands. 

6 kafli 

 

Extol sigldi á 8 sjómílna hraða í norðvestlægum 

vindinum.  Hraðinn jókst svolítið eftir að seglin komu.  

Veðurfræðingurinn í útvarpinu bjóst við svipuðu veðri 

næsta sólhringinn en að vindur ykist er líða tæki á 

morgunndaginn.  Vindáttin yrði áfram hagstæð Extol.   

Peter losaði örlítið upp á staginu á fokkunni og breytti 

stöðu seglsins.  Stórseglið fékk og sína athygli.  Stöðug 

aðgæsla og seglin nýttust til hins ítrasta.  

Hnísuvaða lék sér spölkorn frá bátnum.  Dýrin stungu sér 

til skiptis og komu á tímabili mjög nálægt Extol að 

Undrandi glennti upp augun gelti og orðin ein augu.  

Aldrei áður hafði hann séð neitt slíkt.  Filip athugaði 

bandið sem batt hundinn við bátinn til að ekki þyrfti að 

standa í björgunaraðgerðum á hundi að athuga með 

syndandi hnísur.  Ljóst var að Undrandi fengi sér ekki 

sundsprett með hnísuvöðunni.  Vaðan snéri við skömmu 

síðar og fór í gagnstæða átt og hvarf til norðurs: 

„ Hvernig ætli hnísa bragðist. „ – Kokkurinn kom upp í 

Filip sem horfði á eftir hjörðinni.  Honum fýsti í að 

matreiða rétt sem hann aldrei áður hafði matreitt: 

„ Pappi!  Fáum okkur skutul „ - Filip kom með hugmynd: 

„ Hvað viltu með svoleiðis áhald væni minn? „ –  
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„ Nú varstu ekki að horfa á allar hnísurnar synda hér rétt 

við borðstokkinn án þess að fá neitt gert til að veiða þær. 

„ –  

„ Núna hefurðu lesið full mikið af ævintýrabókmenntum.  

Samkvæmt mínum bókum eru hnísur veiddar í net en 

ekki skutlaðar.  Maður sem veiðir hnísu með skutli er 

sennilega heppnasti maðurinn í veröldinni.  Hnísur eru 

eins og lifandi tundurdufl í sjónum.  Og á ég þá við um 

hraðann lagsmaður: -  

„ Pabbi!  Ég var ekki að biðja um fyrirlestur heldur bara 

að spyrja hvort við ættum ekki hafa skutul um borð. „ - 

Filip settist á lunninguna og horfði út á endalaust hafið.  

Öldurnar liðu rólega eftir yfirborðinu meinleysislegar og 

værukærar.  Sumar öldur fylgdu skipinu stundarkorn og 

eyddust svo út og urðu að engu. 

Undrandi stóð á fætur og gekk nokkur skref, teygði úr 

sér, geispaði og lagðist við fætur Filip.  Líkt og með 

mannfólkið var rímið sem seppi hafði ofandekks lítið.  Og 

reyndar minna en fólkið hafði.  Rými hundsins markaðist 

af lengd bandsins sem var í styttra lagi.   

Fáeinir fermetrar voru aftan við lúkarskappann og aftur á 

hekk.  Stórt stýrið tók sitt pláss.  Félagsskapurinn af 

fólkinu bætti upp plássleysið hjá Undrandi: 

„ Jæja Undrandi litli.  Þú veist að svefnstaður þinn um 

borð er í herberginu mínu og þar í sérútbúnum kassa 

með mjúkri dýnu í sem á að skorða fastan upp við 

vegginn á gólfinu? „ - Filip talaði við hundinn sem horfði 
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á nýja húsbónda sinn og sperrti eyrun.  Ekkert svar barst 

frá skepnunni.  Tunga skaust út um kjaftinn og sleikti 

handarbakið á Filip og var sönnun þess að eigandi 

tungunnar þekkti röddina þá arna: 

Reykjanesviti blasti við framundan á bakborða og færðist 

stöðugt nær.  Fjarlægðin frá landi voru tvær sjómílur og 

hraðinn kominn niður í 7,5 sjómílur: 

„ Saknarðu nokkuð gamla eiganda þíns „ – Filip hélt 

samtalinu við skepnuna áfram sem eins og svaraði 

honum með því að leggja hausinn á milli framfóta sinna 

og stynja þungan: 

„ Nú nú!  Var hann þá ekkert skemmtilegur. „ - Hundurinn 

stundi aftur og nú þyngra en áður.  Andlitið skepnunnar 

fékk á sig sorgarsvip: 

„ Undrandi kann að setja upp allskonar svipi og ekki bara 

undrandi svipinn sinn.“ - Sagði Filip stoltur af skepnunni. 

„ Er það?  Má ég sjá! „ - Forvitni Peter var vakinn og 

hann beygði sig fram og horfði beint á andlit Undrandi til 

að skoða svip hundsins: 

„ Ég sé nú bara venjulegan hundasvip. „ -  

„ Þú varst of seinn.  Venjulegi svipurinn hefur yfirtekið á 

honum andlitið.  Við gerum aðra tilraun seinna og sjáum 

hvað setur.  Og þá er eins gott að myndavélin sé tiltæk.  

Við fáum kannski verðlaun fyrir bestu eða öllu heldur 

furðulegustu ljósmyndina. „ – Filip datt inn í eigin 

draumaheim: 
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„ Of seinn já.  Of seinn.  Alltaf má segja svona. „ – Peter 

leit upp í loftið og skoðaði það sem bar fyrir augun.   Filip 

stóð á fætur og fór inn. 

Orrustuþotur flugu yfir skipið með miklum gný og 

bjuggust til að lenda á Keflavíkurflugvelli.  Þær komu úr 

vestri og birtust á ógnarhraða.  Vélarnar komu úr 

venjubundnu eftirlitsflugi og skimuðu landið og miðin fyrir 

austan og sunnan og tóku sveig vestur eftir áður en þær 

lentu á Keflavíkurflugvelli.  Vélarnar voru Þýskar.  Eftir að 

Bandaríkjamenn yfirgáfu aðsetur sitt á Íslandi voru í 

landinu ýmsar þjóðir sem sinntu eftirliti og var komið að 

Þjóðverjum að gera samningsbundna skildu sína við 

ríkisstjórn Íslands. 

Mary horfði á eftir þotu og svo annarri og loks þriðju sem 

allar bjuggust til lendingar. 

Peter tók til máls: -  

„ Engin her er á Íslandi en samt lenda hér orrustuþotur.  

Hér hlýtur að vera um eitthvert tímabundna samninga að 

ræða milli þjóða og kannski við þarna  -  þarna  -  hvað 

heitir það aftur? - já, Nató.   

Og nú kemur smá fróðleiks moli:  Ég mann vel eftir því er 

Grímur vinur okkar sagði eitt sinn að 

herstöðvarandstæðingar á Íslandi syngju stundum „ 

Ísland í Nató….: -  

„ Ísland úr Nató, en ekki, Ísland í Nató.  

Herstöðvarandstæðingar voru á móti Bandaríska hernum 
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í landinu og veru landsins í Nató. „ - Mary kom inn með 

leiðréttingu: 

„ Alveg rétt Mary.  Rétt skal vera rétt. „ -  

Mary benti fingri í vestur á vél sem flaug í einn hring yfir 

skútunni áður en hún tók stefnuna á flugvöllinn:  

„ Þarna kemur ein í viðbót.  Þá eru þær orðnar fjórar 

þoturnar sem fljúga hér yfir á sömu mínútunni.  -  

„ Þeir mynda okkur „ – Filip blandaði sér í samræðurnar. 

„ Mynda? „ – Mary horfði á son sinn. 

„ Nú, eitt af því sem svona eftirlitssveitir gera á ferðum 

sínum er að taka ljósmyndir.  Þær mynda allt sem 

hreyfist fyrir neðan sig og telst vera hluti eftirlitsins. „ – 

sagði Filip til útskíringar. 

„ Ekki væri ónýtt að eiga loftmynd af Extol undir fullum 

seglum með íslenskt landslag í baksýn.  Kannski fáum 

við þessa mynd sé hún þá til. „ – Peter hló og losaði upp 

á ránni sem stórseglið var fest við.  Vindstefnan hafði 

örlítið breyst sem reynslan veitt undireins athygli.  

Hraðamælirinn steig og stöðvaðist við töluna 8: 

„ Filip!  Skrepptu fram í stefni og losaðu klýfinn.  Komin 

er rétt stund til að hafa öll tiltæk segl uppi: „ –  

„ Á ég að hjálpa þér vinur „ - sagði Mary og gekk upp á 

þilfarið: 

„ Já mamma.  Endilega. „ –  
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Filip fikraði sig frameftir bátnum stjórnborðsmegin og 

Mary bakborðsmegin.  Örlítil veltingur var og þurfti fólkið 

að halda sér í handriðin meðfram lágri yfirbyggingunni á 

bæði borð.  Undrandi vildi fara með en varð að láta sér 

nægja að horfa á.  Svolítinn tíma tók fyrir þau að losa 

klýferinn sem bundin var framarlega á spjótið sem stóð 

fram af skútunni og lá uppvafinn á línu sem náði hátt upp 

í mastrið.  Hjóli neðst var snúið og seglið vafið út og var 

tiltölulega einföld og þægileg aðgerð.  Lítil blökk var 

staðsett efst í frammastrinu og notuð til að hífa seglið 

upp.  Seglið var fast við þessa línu á nokkrum stöðum og 

dróst upp eftir henni með blökkinni efst og fast að 

neðanverðu.  Festingar fyrir seglið voru á báðum 

lunningum og notaðar til skiptis, eftir vindátt hverju sinni.   

Þegar allt var orðið klárt kallaði Filip aftur í til Peter sem 

gaf skipun um að seglið skildi drifið upp.  Eftir örfáar 

sekúndur blasti klýferinn við fyrir framan fokkuna og tók 

vindinn í sína þjónustu og starfaði með hinum seglunum 

eftir að rétt stilling var fundin.   

Stög hér.  Stög þar.  Segl og seglbúnaður.  Það er 

skútan.   

Hraði Extol jókst lítillega og steig mælirinn upp í töluna 8, 

2 og staðnæmdist þar.  Ekki mikil hraðaaukning.  En 

samt.  Um allt munaði. 

Fiskibátar sáust stjórnborðsmegin í þriggja komma 

tveggja sjómílna fjarlægð.  Bátarnir voru kyrrstæðir og í 

fiski.  Um lítil skip var að ræða.  Þau ein máttu veiða svo 

nærri landi. 
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Reykjanesviti stóð þvert á bakborða og mundi brátt 

verða fyrir aftan Extol.  Stefna var tekin milli lands og 

eyja og siglt frekar grunnt til að byrja með. 

Mary og Filip voru niðri og var Undrandi með.  Peter varð 

einn upp og sinnti starfi sínu.  Hann hafði möppu á 

hnjám sér og útbjó vaktaplan áhafnarinnar.  Hver vakt 

skildi vera fjórar stundir og allir á bakvakt ef á þurfti að 

halda.  Þannig höfðu þau ávallt siglt og virtist 

fyrirkomulagið koma ágætlega út og menn fá þokkalega 

hvíld á milli ef ekkert óvænt kom upp. 

Mary gekk frá fatnaði og öðru og Filip standsetti klefann 

sinn, hengdi upp föt og þess háttar og bjó um rúm sitt 

sem var í mjórra lagi en ágætt í veltingi. 

Skipið valt sínum rólegu veltum og voru þær til 

þægindaauka fólkinu um borð.   

Þögnin uppi gleypti umhverfið og yrði svo áfram á meðan 

engin sagði neitt.  Við tóku öll þessi náttúrlega gerðu 

hljóð sem bara voru þarna en skvaldrið, eigin hugsanir, 

áhyggjur, gátu og líka hindruðu fólk í að nema fegurð 

þagnarinnar.  Þögnin birtist undireins og hún komst að 

með sín róandi áhrif. 

Peter fylgdist með strikinu.  Á milli páraði hann orðin sem 

tilheyrðu vaktaplaninu.  Að vera með vaktirnar 

uppskrifaðar og dagsettar þótti betra en að treysta alfarið 

á minnið sem gat brugðist og líka bregst margoft.  Hjá 

sumum kannski oftar en öðrum.  Peter gat ekki annað en 

brosað er hugurinn minntist gleymskunnar og allra 
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afsakannanna og vandræðagangsins sem gleymskan 

framkallar hjá fólki.  Allt mannlegir þættir sem flest fólk 

getur sigrast á hvort sem er með minnisblaði eða bæn, 

eins og Peter valdi fyrir sig að gera.  Og Guð hnippti í 

hann.  Það var hans reynsla af málinu: 

„ Halló!  Er einhver þarna niðri! „ - hrópaði Peter: 

„ Já ég!  Hvað vantar þig núna Peter minn?  Á ég að 

færa þér te? „ – Mary stakk höfðinu upp um lúkarsopið. 

Peter rétt henni nýskrifað blað: 

„ Hengdu vaktablaðið upp á góðan stað á töfluna.  Á 

miðnætti byrja svo vaktirnar.  Ég stend þangað til.  Filip 

tekur þá við og svo þú klukkan fjögur.  Láttu hann vita til 

að hann geti fleygt sér stundarkorn.  Já færðu mér 

endilega heitan tesopa og þykka jakkann sem hangir inn 

í herberginu okkar.  Svolítið hefur kólnað úti. „ -  

„ Komdu karlinn „ - sagði Mary við Undrandi sem stakk 

hausnum upp um lúkarsopið og fylgdist með.   

Varðskip kom siglandi á fullri ferð á eftir Extol og fór 

mikinn.  Sjórinn freyddi við stefnið.  Fljótlega dró saman 

með þeim og innan tíðar sigldi varðskipið samhliða bát 

Englendinganna.  Maður kom út á brúarvænginn með 

sjónauka sem hann grandskoðaði bátinn með.  Fleiri 

komu á brúarvænginn og einn til viðbótar með sjónauka.  

Hvað þeir voru að skoða var ekki gott að geta sér til um.  

Eitthvað vakti þeim áhuga.  Áhöfnin á Extol fékk skipun 

um að stöðva og tilkynningu um að varðskipsmenn 

kæmu um borð.  Peter varð við beiðninni og innan tíðar 
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var búið að fella öll segl og gúmmíbátur varðskipsins 

sigldi á milli skipana með þá með sér sem kallaðir voru í 

ferðina.  Fimm menn.  Varðskipið valt rólegum veltum og 

byrjaði svo að reka undan öldunni og frá landi.  

Varðskipsmenn komu um borð.  Hávaxinn og 

höfðinglegur maður með þétt og mikið skegg klæddur 

einkennisbúningi gæslunnar fór fyrir hópnum og kom 

fyrstur um borð og bað samstundis um pappíra skipsins 

og eigendavottorð: 

„ Hvað er um að vera og hví stöðvið þið för okkar. „ - 

Peter vildi fá skíringu á hátterni mannanna á varðskipinu  

„ Venjulegt eftirlit „ - sagði skeggjaði maðurinn snöggt og 

tók við pappírum úr hendi Mary og fletti í gegnum þá. 

Maðurinn leit á Peter:  

„ Ert þú Peter Rubens skipstjóri á Extol.  Og er þetta 

áhöfnin? „ – sagði maðurinn með valdsmannslegri rödd. 

Peter jánkaði þessu og sagði um fjölskyldu sína að 

ræða.   Konu og son.  

Einn varðskipsmannanna fór undir þiljur og með honum 

Filip.  Allt í fari þeirra benti til leitar en ekki bara venjulegs 

eftirlits, eins og maðurinn sagði.  Eitt var víst að ekkert 

ólöglegt var að finna hjá Peter og hans fólki. 

Undrandi fylgdist með og elti mennina hvert fótmál: 

„ Við fengum tilkynningu um að skútu svipaðri þessari 

hafi verið rænt úr Reykjavíkurhöfn og svipar tímanum frá 
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ráninu til staðsetningar ykkar á hafinu.  Allir pappírar hjá 

ykkur eru í lagi og ljóst að skútan er alfarið eign ykkar og 

ekki sú sem tilkynnt var um: „ -  

„ Halló halló!  Í segl sést skammt vestur af okkur og 

stefnir á haf út „ - borðalagður maður með einkennishúfu 

skipstjóra á höfði kom út á brúarvæng varðskipsins og 

bar þessi skilaboð yfir í bátinn með hjálp gjallhorns og 

skipaði sínum mönnum tafarlaust um borð. 

„ Ég sé að þið eru með hund um borð.  Hvað heitir 

skepnan. „ – Spurningunni var beint til Filip sem leit til 

föður síns biðjandi augnaráði.  Peter sá vandræðagang 

sonarins: 

„ Hann heitir Undrandi. „ – sagði hann. 

Maðurinn leit eldsnöggt á Peter: -  

„ Ha!  Undrandi!  Einkennilegt hundsnafn.  Hvað um það.  

Hundurinn heitir alltént eitthvað.  Og það er fyrir öllu. „ – 

Höfðinglegi maðurinn baðst afsökunar fyrir hönd sinna 

manna og steig um borð í gúmmíbátinn: -  

„ Við biðjum fyrir ykkur. „ - kallaði Peter á eftir mönnum 

og fékk svar til baka frá þeim höfðinglega með skeggið 

að slíkt væri óþarfi og að þeir hefðu varðskipið og 

skrifstofuna í landi sem sæi um allt svoleiðis.  Svarið var 

óskiljanlegt og í engum takti við orðin og benti til að 

annaðhvort hefðu þeir misskilið það sem Peter sagði, 

verið að gantast, eða Guð má vita hvað vakti fyrir þeim: 
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„ Drottinn varðveittu og verndaðu þessa bræður okkar 

við sín skyldustörf.  Amen. „ – Filip laut höfði og bað 

stuttlega.   

Gúmmíbáturinn sigldi fulla ferð yfir til varðskipsins.  Er 

mannskapurinn var komin um borð og gúmmíbáturinn 

hálfa leið í krananum á sinn stað á dekkinu rótaði 

skipsskrúfan upp sjónum og skipið setti á fulla ferð og 

snéri við og stefndi í áttina að nýfundnum seglbátnum.   

Og mikið rétt.  Þarna grillti í segl sem stefndi í vestur.  

Hvernig skútuþjófnum tókst að fela sig fyrir 

varðskipsmönnum var ráðgáta.  Greinilegt var að þeir 

hefðu siglt framhjá henni án þess að verða hennar varir.  

Staðreyndin blasti við og þjófnum tókst að hylja slóð sína 

og sjóvörðum laganna yfirsást: 

„ Jæja gott fólk.  Við getum átt von á ýmsu og því eins 

gott að vera með allt sitt á hreinu og alla pappíra í lagi.   

Drottinn takk fyrir að gefa okkur heiðarleika í allri 

háttsemi. „ - Peter bað þakkarbæn til Drottins.   

Mikilvægt var að koma seglunum aftur upp til að unnt 

væri að hafa fulla stjórn á Extol sem rak undan vindinum.  

Vanar hendur vita hvernig bregðast skal við og skamman 

tíma tók að klára vinnuna ofandekks.  Extol náði furðu 

fljótt upp 8, 2 sjómílna ferð.  Hærra vildi mælirinn ekki 

fara.  

Peter sat við stýrið og fylgdist með áttavitanum.  Mary 

settist við hlið hans og var vitaskuld hugsi yfir svo 

óvæntu róti inn í friðsælt og kærleiksríkt samfélag Extol: 
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„ Hvað skildi mönnum ganga til sem ræna bátum? „ – 

spurði Mary og skar sér sneið af rauðu epli með vasahníf 

sem hún greip með sér áður en hún kom upp. 

„ Já Mary mín.  Hví gera menn allan sinn óskunda og hví 

framkvæma þeir svona en ekki öðruvísi?  Hefði ég svar 

við spurningunni gæti ég mörgu svarað.  Margskonar 

örvænting grípur menn og þeir grípa til úrræðna sem 

ekkert gott hlýst af og er víst gömul saga og ný: „ –  

„ Ég ætlað að leggja mig fram að minni vakt. „ – Filp 

stakk höfðinu upp um lúkarsopið með yfirlýsingu: 

„ Já gerðu það góði minn og taktu Undrandi með þér inn.  

Hann þarf að venjast bælinu sínu og vita hvar sinn 

staður í skipinu er. „ –  

Gnýr í þyrlu barst til þeirra og stefndi hún í áttina þangað 

sem varðskipið stefndi og skútan var.   

Peter greip til sjónaukans og fylgdist með þyrlunni.  

Skútan var þarna en hvergi maður sjáanlegur ofandekks.  

Varðskipið öslaði sjóinn og færðist nær rændum bátnum 

með hverri mínútu sem leið.  Auðséð var að leikurinn 

væri tapaður hjá skútuþjófnum eða þjófunum og að 

þeirra biði handtaka, dómur og líklega fangelsisvist og að 

verða færðir til hafnar með skútuna í togi.  Aldrei var að 

vita nema vopn væru um borð og því eins gott að fara að 

öllu með mestu gát og vita nákvæmleg í hverju menn 

gætu lent og hvað við væri að eiga.   

Lítil rella sást á flugi og stefna í sömu átt og seglbáturinn 

og varðskipið:  Líklega fréttaþyrstur fjölmiðill sem hafði 
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haft pata af ráninu og vildi afla sér upplýsinga og vera 

fyrstur með fréttina. 

Áhöfnin á Extol gat ekki lengur fylgst með atburðarásinni 

eigin augum.  Fjarlægðin var orðin of mikil.   

Hafið gáraðist lítillega.  Allt mjúkt og þægilegt.  Eina sem 

rauf kyrrðina hjá Peter voru hans eigin hugsanir um 

atburðinn sem þau á vissan hátt urðu vitni að og 

þátttakendur í.  

Litla rellan kom fljúgandi og tók hring yfir Extol og 

lækkaði flugið og flaug alveg niður undir sjólínu og 

stefndi að bátnum frá hlið eins og til að skoða hann og 

komast að því hver væri þarna á ferð og hvað skútan 

héti.   

Örfáum mínútum síðar var kallað: 

„ Flugvél kallar á Extol!  Flugvél kallar á Extol!  Heyrið þið 

í okkur?  Yfir. „ -  

Mary var niðri í miðjum kapal og heyrði kallið: 

„ Extol svarar.  Við heyrum ágætlega í ykkur.  Yfir. „ –  

„ Við erum frá fréttastöðinni „ X- varnir “ og vildum fá 

fregnir af því hví gæslan skoðaði bát ykkar.  Ert þú 

skipstjórinn um borð? „ –  

„ Nei.  Bíðið andartak.  Ég sæki hann. „ –  
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Mary skrapp upp til Peter og bar honum tíðindin.  

Flugvélin hafði vitaskuld ekki farið framhjá manninum 

sem hringsólaði yfir með sínum háværu mótorhljóðum. 

„ Hvað vilja þeir okkur?  Við erum bara áhöfn sem siglum 

litlum báti yfir hafið.  Ekkert merkilegt.  Hérna!  Taktu 

stýrið.  Ég skal segja fáein orð við þá. „ - Peter leit til lofts 

á flugvélina stóð upp og gekk að talstöðinni inn í bátnum: 

„ Extol hér. Yfir. „ 

Surg heyrðist í hátalaranum.  Svo kom rödd og maðurinn 

endurtók titilinn og hvaðan hann væri kominn og kynnti 

sig sem fréttamann X- varna og spurði: 

“ Í hvaða erindum var gæslan hjá ykkur.  Eru þið á 

einhvern hátt tengd bátnum sem siglir á haf út og menn 

telja að sé báturinn sem var rænt?  Yfir. „ 

„ Ekki á nokkurn hátt og vitum raunverulega jafn lítið um 

þetta mál og þú, kæru vinur.  Enda bara saklausir 

sjófarendur sem tilbiðjum og tignum Jesú Krist og eru á 

leið til Færeyja í fyrstu lotu ferðalagsins með sem fyrr 

bænina og trúna að leiðarljósi.  Yfir. „ –  

„ Fyrirgefðu!  Við náðum ekki allri setningunni.  Mætti ég 

biðja þig um að endurtaka hana?  Yfir. „ – Flugvélin 

sveimaði yfir þeim á meðan samtalið stóð. 

„ Sjálfsagt!  Við elskum og lofum hinn upprisna Jesú Krist 

og erum á leið til Færeyja – eru líklega orðin sem þið 

heyrðuð ekki áðan.  Yfir: „ –  



94 
 

 

„ Nú!  Það er bara svona.  En góða ferð yfir hafið og við 

hjá X- vörnum biðjum að heilsa Færeyingum.  Yfir. „ –  

„ Skilum því.  Gætið ykkar á að verða ekki bensínlausir 

þarna upp í háloftunum.  Guð blessi.  Yfir og út. „ –  

„ Nóg er bensínið og engin hætta.  Eða er það ekki 

flugmaður?  Takk fyrir samtalið.  Yfir og út. „ – flugvélin 

tók stefnuna til lands og hvarf. 

Peter hengdi taltækið á krókinn og athugaði sjókortið 

sem stóð útbreitt á kortaborðinu.  Áður en hann yfirgaf 

mannaíbúðirnar opnaði hann litla rifu á herbergishurð 

Filip.  Undrandi lá í bæli sínu á gólfinu og sonurinn 

steinsvaf í kojunni.  Samtal hans við fréttamanninn hafði 

ekki valdið neinum truflunum. 

Mary fór inn og hvarf til káetu sinnar aftast í skipinu.  Hún 

þurfti líka á hvíldinni að halda. 

Á miðnætti kom Filip upp, klæddur skjólgóðum flíkum.  

Peter gaf honum upp stefnuna og yfirgaf hann með þeim 

orðum að hnippa í sig væri þess þörf.  Undrandi sat við 

hlið Filip og horfði frameftir bátnum og út yfir hafið.  Hann 

vildi standa sína vakt með húsbónda sínum, eins og 

góðra hunda er siður. 
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Sjóferðin heldur áfram. 

7 kafli. 

 

Peter klæddi sig úr yfirhöfninni, skolað af sér yfir 

vaskinum og fékk sér snarl úr ísskapnum.  Andrúmið var 

þægilegt.  Honum leið vel eftir vaktina.  Báturinn var á 

góðu skriði og sjólagið ágætt.  Hann tók fram Biblíuna og 

las nokkur vers og var siður hjá honum þegar gott næði 

gafst.  Og hvenær var betri stund og hvenær meira næði 

en akkúrat á miðnætti við eldhúsborð í ruggandi bát og 

vaktin uppi og þeir sofandi sem á frívakt voru?  Betri 

stund var í það minnsta vandfundin. 

tal manna heyrðist sem skiptust á aflafréttum, leituðu 

eftir upplýsingum hvorir hjá öðrum eða bara spjölluðu um 

allt og ekkert.  Hvar skipin nákvæmlega voru var ekki 

gott að vita um.  Mælitækin og sjókortið gátu hæglega 

bætt úr þessu hjá manninum.  En þá þurfti hann að gera 

nauðsýnlega vinnu.  Erfitt var að greina fjarlægðina af 

styrknum og styrkleika talsins sem í góðu leiði gat borist 

langa leið en þó heyrst eins og í skipi stutt frá. 

Vindrellan aftast viðhélt rafmagninu á rafgeymunum.  

Rafmagnsmælirinn stóð kyrr og sýndi hámarks afköst 

rellunnar.   

Hitanum inni var stjórnað með sjálfvirkum hitastilli.  

Þegar heitt var í veðri var slökkt á þessum mótor og 

lofthitinn einn látin nægja.  Dragast vildi að kveikja aftur á 
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hitanum sem öndvert krafði manninn um peysu 

innandyra.   

Hitagjafinn var heitur blástur sem hitnaði við að fara 

framhjá glóandi elementum.  Um stokkinn bak við sófann 

fór heitur blásturinn.  Sumir skútueigendur voru með 

annan hátt á.  Um borð í Extol hafði þessi háttur gagnast 

ágætlega og sannað sig við strendur Grænlands er 

hitastigið gat farið töluvert niður fyrir frostmark.  

Sérstaklega á næturnar.  Vetraferðir voru ekki inn í 

myndinni á þessum slóðum en haustið hins vegar gaf 

sinn möguleika þarna.  Engin hitabeltishiti var um borð 

en ásættanlegur fólkinu.  Skútan var vel einangruð og 

gert ráð fyrir að hún sigldi líka í annarskonar veðráttu en 

gilti í Miðjarðarhafinu.   

Dagsbirtan var látin nægja á meðan hennar naut við og 

ljós kveikt þar sem fólkið var og önnur ljós slökkt.   

Annar 12 volta mótor sá um að blása fersku lofti.  Á 

honum var kveikt þegar ekki var hægt að hafa opið út.  

Allt til staðar en sparlega notað sem og er mikilvæg 

hugsun í takmörkuðum orkubúskap. 

Peter bjóst til að fara í koju en hætti við er kall frá sextíu 

tonna eikarbát Áka BA barst honum gegnum talstöðina.  

Skipstjórinn tilkynnti vandræði hjá sér. 

Peter kallaði manninn upp og bað um frekari útlistun.  Í 

ljós kom að vél bátsins var ógangfær og að báturinn 

stjórnlaus í vaxandi sjó djúpt norður af Vestfjörðum.  
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Extol var of langt frá og útilokað fyrir áhöfn Extol að 

aðhafast neitt. 

Ástandið um borð versnaði snögglega er maðurinn 

tilkynnti um eld í vélarúmi og að einn skipverjanna hafi 

brennst og enn ekki vitað hversu alvarlega og allt væri 

að fyllast af reyk í stýrishúsinu.  Neyðarástand skapaðist 

á staðnum.  Peter fann til vanmáttar að geta ekkert gert 

til aðstoðar nema uppörva manninn og reyna að gefa ráð 

sem hugsanlega virkuðu og vera stöðuglega á bæn fyrir 

áhöfninni á meðan á samtalinu stóð.  Hann heyrði 

manninn hósta líklega af völdum reyksins í stýrishúsinu.  

Skyndilega rofnaði sambandið við Áka BA.  Óvissan 

yfirtók stað og stund, í óratíma að því er virtist.  Fleiri 

skip kölluðu Áka upp.  Ekkert svar barst lengur frá 

bátnum.  Strandstöðin var og kominn inn og allskonar 

viðbúnaður í landi. 

100 tonna línubátur í um tíu sjómílna fjarlægð fyrir 

vestan Áka BA dró línu í mokfiskiríi en skipstjórinn hjó 

þegar á veiðarfæri sitt er hann heyrði fréttirnar um að 

eldur væri laus og snéri bátnum og sigldi fulla ferð í átt 

að löskuðum bátnum.  Engan tíma mátti missa.  Um 

mannslíf var að tefla.  Línubáturinn yrði komin að Áka BA 

eftir um það bil klukkustund.  Þyrla Landhelgisgæslunnar 

var kominn í loftið og stefndi vestur.   

Með hjálp tækninnar barst allt þetta til eyrna Peter sem 

fylgdist spenntur með og stakk út í kortinu og fann 

staðsetningu bátsins sem skipstjóranum á Áka BA tókst 

að senda út skömmu áður en sambandið rofnaði.   
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Þögnin var ærandi.  Tíminn stóð kyrr.  Taugarnar 

spenntust en fátt að gera nema bíða, biðja og vona. 

Fimmtán mínútum síðar rofnaði þessi þrúgandi og 

langdregna þögn með kallinu yfir hafflötin frá bátnum 

djúpt norður af Vestfjörðum.  Skipverjar höfðu ráðið 

niðurlögum eldsins og vél skipsins kominn í gang og þeir 

á landstími.  Brúnasár mannsins voru ekki alvarleg og 

búið að binda um sár hans til bráðabirgða.  Allt fór betur 

en á horfðist og hönd Guðs sýnileg í atburðarrásinni.  

Línubáturinn snéri aftur á sitt fyrra svæði og fór í hinn 

enda línunnar og hélt veiðunum áfram og spriklandi 

þorskunum að fjölga um borð.  Hann gat enda ekkert 

farið og kyrfilega fastur við öngulinn. 

Hvað gat Peter annað gert en að setjast aftur við borðið, 

spenna greipar og ákallað nafnið sem er öllum nöfnum 

æðra í veröldinni Jesú Krist og þakkað honum?  Tár 

sprottin fram af auðmýkt hjartans láku niður kinnarnar og 

upp steig auðmjúkur maður sem tók fram 

skipsdagbókina og færði atvikið inn með fáeinum orðum 

áður en hann gekk til koju sinnar og lagðist til svefns.  

Enn einu sinni upplifði Peter Krist á óvenjulegan hátt. 

Áður en hin Enski Peter yfirgaf vistarverurnar frammi 

stillti hann á hátalrann á dekkinu og stakk höfðinu upp 

um lúkarskappann og gaf Filip fyrirmæli um að vera á 

varðbergi og láta sig vita ef eitthvað óvenjulegt bærist til 

hans í gegnum talstöðina og hvarf svo aftur inn í bátinn 

án þess að útskíra frekar hví hann vildi að þessi háttur 

yrði hafður á. 
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Káetuhurðin small mjúklega að stöfum.  Rauð ljós tækja 

sem logaði á allan sólahringinn sáust frami.  Grænt ljós 

hægra megin á stöðinni færðust upp og niður ljósastiga 

taltækisins sem menn bjuggu til með tali sínu og 

móttakari tækisins greindi og birti með þessum einfalda 

og greinargóða hætti.  Öðru hvoru náði þessi ljósastigi 

upp í rautt. 

Mary svaf vært á sínum stað í rúminu.  Hún hafði einskis 

orðið vör og svaf eins og ungabarn.  Peter lagðist við hlið 

hennar, dró sængina yfir sig og lá stundarkorn á bakinu 

og hugleiddi það sem við hafði borið.  Konan bylti sér í 

svefninum og snéri sér að honum og lagði handlegginn 

yfir hann eins og svo oft áður án þess að vakna. 

Extol sigldi mjúklega í góðu leiði og hagstæðu og 

ruggaði áhöfninni á sinn mjúka og varfærna hátt.   

Hálftíma síðar datt Peter inn í svefninn og þaðan inn í 

sinn eigin draumaheim, sem er sérheimur hvers 

einstaklings fyrir sig. 

Vaktin uppi sinnti sínu.  Hún vissi ekkert um hvað fram 

fór niðri og grunlaus um atburðina á miðunum fyrir 

vestan.  Filip sá faðir sinn sitja við talstöðina er hann 

augnablik stakk höfðinu niður um kátuhurðina.  En slíkt 

var algegnt og sjaldnast eitthvað sérstakt um að vera.  

Hátalarinn bar áfram allskonar tal til hans.  Oft á 

torkennilegu máli.  Inn á milli heyrðist líka Enska sem 

pilturinn skildi mætavel. 
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Sjálfstýringin sá um stefnuna.  Stundum valdi vaktin að 

handstýra þótt þess gerðist ekki þörf.  Gat nóttin enda 

verið einmannaleg á siglingunni og ekki verra að hafa 

eitthvað fyrir stafni þegar syfjan sótti á í tíðindalausu 

umhverfi hafs og vinda.  Þá leið vaktin fljótar.  Ekki voru 

allar vaktir þannig að óvænt staða kæmi upp sem þyrfti 

skjótrar úrlausnar.  Flestar voru merktar rólegheitum og 

allt gekk sinn vanagang.  Sjálfstýringin gaf vaktinni tóm til 

annarra athafna en að fylgjast stöðugt með nál 

áttavitans. 

Seglin tóku vel í og báturinn hélt um 8 sjómílna ferð að 

meðaltali.  Reiknað var með sex til sjö klukkustundum til 

viðbótar áður en Extol yrði þvert út af Vestmannaeyjum 

landmegin. 

Hafið framundan var autt svo langt sem augað sá.  

Radarinn sýndi enga hreyfingu á hafinu nema lítinn depil 

aftur undan skipinu í 24 mílna fjarlægð sem færðist fjær 

og út fyrir langdrægni tækisins.  Þarna kom inn depill 

eilítið á stjórnborða og var bátur á siglingu sem hafa 

þurfti auga með. 

Öðru hvoru slaknaði á seglunum er sló á vindinn.  Þess 

á milli fyllti vindurinn þau horna á milli og þau fengu á sig 

rétta lögun hönnuðarins og saumarans sem faldaði þau 

og útbjó með kósum og öðru er tilheyrir vönduðum 

seglabúnaði.  Allt mælt og pælt og úthugsað í smæstu 

atriðum.   

Gjöfin frá grænlenska bróðurnum á stórseglinu blasti við 

þótt umferð væri engin og engin heldur til að skoða 
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frábærar teikningarnar nema hann sem stóð vaktina en 

valdi að sökkva sér niður í eigin pælingar og vangaveltur. 

Undrandi hafði enga löngun sýnt til að synda í sjónum en 

öruggara þótti að hafa hann fastan með þræði við skipið.  

Að vísu spenntist seppi allur upp við hnísuvöðuna sem 

kom og synti við hlið bátsins.  Aldrei var að vita hvað í 

hundshaus bjó.  Jafn miklu ólíkindatóli og Undrandi var.  

Bandið var því ennþá nauðsýnlegt.  Hvað sem síðar yrði.   

Nóttin var björt.  Annað en gilti í heimbæ fólksins Ipswich 

þar sem nóttin var niðdimm hvort sem var sumar eða 

vetur og birtutíminn nánast sami árið um kring.   

Á bakborða blasti landið við.  Ströndin liðaðist í sínum 

bylgjum sem sjórinn bjó til.  Hún var skreytt sínum 

klettum og sandi sem aldan lék sér við á sumum stöðum 

og skvetti á klettanna á öðrum.  Í eðli sjósins er að sækja 

á og landsins að standa í gegn.   

Meitlaðir klettarnir horfðu á móti óteljandi skipverjum og 

skipum sem sigldu þessa leið í gegnum ár og aldir.  

Hversu mikið sjónum hafði tekist að breyta ásýnd þeirra 

var ekki gott að geta sér til um en ljóst að slíkt gerðist á 

löngum tíma.  Ólm aldan og sterkir vindar bjuggu til 

listaverk og ákveðna fegurð.  Allstaðar barátta hvort sem 

er í náttúrunni eða í lífinu sjálfu. 

Svipuð barátta og háð er í hjarta mannsins.  Þar 

toguðust á öfl sem reyndu að hirða hvort frá öðru svæði 

til að koma sér fyrir í.  Sum góð önnur ill. 
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Heimaklettur sást framundan á stjórnborða eins og 

útvörður í suðri.  Bræður hans tveir voru minni og enn 

ekki greinilegir berum augum vegna fjarlægðar.   

Filip, bara 15 ára unglingsgrey, skynjaði þessa baráttu 

allt í kringum sig.  Hann vissi um ýmislegt sem með 

honum bærðist og ekki allt gott.  Skynjaði glímuna sem 

vildi leiða hann ýmist hingað eða þangað.  Hve oft hafði 

hann ekki gripið til bænarinnar og beðið Drottinn um 

leiðsögn er ófrjálsir félagar hans heima í Englandi komu 

með freistingu og vildu fá hann með sér á staði sem 

hann vissi að myndi hvorki gera þeim né sér sjálfum neitt 

gott?  Hve oft hafði Drottinn þá ekki mætt honum og 

hann aftur orðið sáttur við að tilheyra Jesú og eiga 

trúaða foreldra og tilheyra samfélagi sem elskaði Krist? 

Já, kirkjan heima!  Hvernig skildi mótið ganga?  Mundi 

kirkjan eftir þeim hér á hafinu sem oft gat verið 

varhugavert og gekk stundum látlaust yfir bát og 

mannskap að ekki var þurr þráður á neinum ef ekki kæmi 

til öflugur og vatnsheldur skjólfatnaðar?  Vindur sem rífur 

upp sjóinn býr til stórar, þungar og aflmiklar öldur sem 

eins gott er að kunna lagið á og bregðast rétt við.  Ekki 

svo að skilja að Filip upplifði sig beinlínis í hættu þótt 

aldan væri kröpp og útlitið ekki upp á besta máta.  Extol 

var ótrúlega gott sjóskip þótt smá væri.  Faðir hans og 

móðir voru og ágætir sjómenn.  Þau kunnu sitt fag og 

tóku enga óþarfa áhættu.  Sem á vissan hátt var styrkur 

og benti til ábyrgðartilfinningar.  Sjálfur taldi hans sjálfan 

sig í engu eftirbát annarra um borð. 
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Hann hneppti betur að sér yfirflíkinni og togaði húfuna 

niður fyrir eyru.  Nóttin var köld og eins gott að klæða sig 

vel til að ylurinn færi ekki allur út og hann veiktist.   

Undrandi var öðruvísi gerður af skaparans hendi.  Öll 

þessi hár sem þöktu hundslíkamann sáu um að hiti 

héldist á skepnunni.  Mannfólkið var ekki svona.  Í stað 

hára koma flíkur.  Nakinn maður á dekki er ekki bara 

hlægilegur og hallærislegur heldur verður hann 

gegnkaldur á skömmum tíma og ofkælist komi hann sér 

ekki sem fljótast inn í hlýjuna og þar í skjólgóð föt. 

Undrandi sat fyrir framan stórt skútustýrið og góndi út yfir 

hafið með húsbónda sínum og var ekki annað að sjá en 

að seppi tæki hlutverk sitt alvarlega.  Hvort hann gerði 

aðvart skírðist á sínum tíma.  Aldrei var að vita þegar svo 

skynsöm skepna átti í hlut. 

Einstaka fugl var á flögri yfir haffletinum en flestir flutu á 

sjónum og sumir með gogg undir væng.  Allt sem 

lífsanda dregur þarfnast sinnar hvíldar til að örmagnast 

ekki. 

Filip tók fram Gsm símann sinn og lék sér stundarkorn í 

tölvuleik meðfram því að fylgjast með vindáttinni og 

stöðu seglanna og stefnunni.  Hann hugleiddi 

stundarkorn hvort að hann ætti að senda vini sínum í 

Englandi skilaboð.  En hann hætti við og strokaði orðin út 

aftur sem hann hafði skrifað og blöstu við honum á skjá 

símans.  Það var of áliðið og ekkert gaman að senda 

skilaboð til vinar sem svarar ekki um hæl og var kannski 
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steinsofandi.  Frá mörgu var að segja þótt tiltölulega 

skammt væri síðan þau lögðu í hann: 

Undrandi varð órólegur.  Hann starði framfyrir sig og á 

ákveðinn punkt sem mannsaugað greindi ekki ennþá.  

Sterkt lyktarskynið eða góða hundaheyrnin kom 

hundinum í uppnám. 

Filip greip til kíkisins og skoðaði hafflötin án þess að 

koma auga á neitt óvenjulegt.  Eina sem hann greindi var 

endalaus sjór og himininn sem kyssti haf við 

sjóndeildarhring.   

„ Bíddu við!  Hvað er þetta? „ – sagði Filip upphátt við 

sjálfan sig.  Undrandi leit til hans við orðin og dillaði 

rófunni.  

Hann stóð á fætur og stillti sjónaukann betur og reyndi 

að átta sig.  Í fjarlægð minnti þetta á trjádrumb á reki og 

beint í stefnu Extol og kyrrstætt.   

En þó?   

Þarna blasti við stór uggi og eitthvað sem vel gat minnt á 

sporð.  Undrandi með sinn undrandi svip á 

hundsandlitinu fylgdist með og var orðin spenntur sem 

best sást á því að strekkt var á bandinu og hann kominn 

fram eftir skipinu eins langt og spottinn gaf heimild til.  

Rófan hreyfðist og vísir að gelti barst út um vel tenntan 

hundskjaftinn. 

Ekki var lengur um að villast.  Hákarl var framundan.  Að 

svona mikil skepna væri við strendur Íslands kom Filip á 
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óvart.  Pilturinn giskaði á að þessi væri ekki undir tíu 

metrum og áreiðanlega mörg tonn að þyngd.  En 

hverslags hákarl var þetta og af hvaða tegund skildi 

skepnan vera.  Í minni Filip voru hákarlar mun minni 

heldur en þessi sem flatmagaði fyrir framan skipið og fór 

hvergi.  Kannski hafði hann rekist á eitthvað óvenjulegt 

þarna á hafinu? 

Hann stökk niður í káetu í hendingskasti, fann 

fiskabókina með öllum myndunum í, greip með sér 

myndavélina á kortaborðinu og kom sér aftur fyrir við 

stýrið og fletti upp í bókinni og fann mynd af ófreskju ekki 

ósvipaðri þeirri sem hann sá með eigin augum 

framundan: 

„ Beinhákarl.  Jæja Undrandi minn!  Nú hafa bæði ég og 

þú séð beinhákarl. „ – talaði Filip við hundinn sem sat við 

hlið hans og starði árvökulum augum framfyrir sig.   

Stór skepnan í sjónum hreyfðist lítillega eins og til að 

færa sig úr siglingalínu bátsins sem kom að honum úr 

vestri.  Filib sá að báturinn myndi sleppa við árekstur án 

þess að hreyfa stýri.  Og tignarlegur þótti honum 

hákarlinn er þeir sigldu framhjá skepnunni í aðeins 

örfárra metra fjarlægð.  Hann greip myndavélina og 

smellti af.  Ólíklegt var að önnur eins sjón blasti við 

honum öðru sinni í svo mikilli nálægð og því eins gott að 

myndatakan hafi heppnast og að myndirnar væru bæði 

skírar og góðar. 



106 
 

 

Hákarlinn syndi rólega í suður og hvarf.  Hvort 

beinhákarlinn tæki sér aftur hvíld vissi engin um nema 

Guð: 

„ Jæja Undrandi minn.  Smá tilbreyting sem fær tímann 

til að herða eilítið á sér hjá okkur. „ - Filip talaði við 

hundinn sinn og fletti myndunum í vélinni og sá ekki 

annað en þær hafi heppnast vel.   

Hann leit á arnbandsúrið sitt.  Tveir tímar voru eftir af 

vaktinni og hún hálfnuð. 

Vindurinn var stöðugur og fleytti bátnum áfram eftir 

haffletinum.  Hraðamælirinn sýndi 8, 5 sjómílna ferð sem 

var aukning um hálfa sjómílu frá því að vaktin leit síðast 

á mælinn.  Líklegt var að straumurinn hafi gefið þeim 

smá hraðaaukningu en ekki vindurinn sem var svipaður 

og áður.   

Skruðningar heyrðust frá tengdum dekkhátalaranum og 

talið ýmist á íslensku eða öðrum tungumálum.  Allt meira 

og minna óskiljanlegt.  Nóttin fól í sér allskonar hljóð frá 

náttúrunni sjálfri og tækjum smíðum af mannshöndum og 

var hönnun manna frá upphafi og til síðustu skrúfu. 

Svartbakur flaug í kringum topp mastursins eins og til að 

skoða aðstæður og settist svo á hann og nuddaði á sér 

gogginn eins og væri hann að skylmast við dautt tréð 

undir löppunum á sér sem öll þessu stög og segl voru 

tengd við og bjuggu til breiðu sem vindurinn slapp ekki 

við að snerta. 



107 
 

 

Sjórinn rann meðfram síðunni og blandaðist saman við 

hafið fyrir aftan bátinn. 

Filip greip kíkinn og reyndi að kom auga á skipið sem 

radarinn sýndi honum fyrr á vaktinni.  Þarna var það þá 

þakið gámum frá stefni og aftur að stýrishúsi á leið til 

Reykjavíkur með innflutning verslunarinnar á þilfarinu og 

í lestunum. 

Tíminn leið. 

Mary kom fram og gerði sig klára til að leysa Filip af.  

Áður en það varð skoðaði hún sjókortið til að athuga 

með stefnuna og hvort þyrfti að breyta henni.  Í slaginu 

fjögur tók hún sína stöðu.  Eftir að hafa flutt fyrirmæli 

föður síns áfram og boðið henni að eiga góða vakt hvarf 

Filip undir þiljur og með honum Undrandi.   

Svona gekk þetta fyrir sig.   

Dagbókin fékk sitt og það helsta dregið fram sem skeð 

hafði.  Beinhákarlinn var þarna og smá lýsing á þeirri 

atburðarrás.  Hann sá færslu Peter og skildi undireins hví 

hann hafði tengd hátalarann út á dekk og beðið vaktina 

um að fylgjast með. 

Hann leit upp frá skrifunum og á fætur Mary sem blöstu 

augnablik við í litla, mjóa glugganum fyrir ofan sig.  Hún 

gekk fram með skipinu til að huga að einhverju þar.  

Þrem mínútur síðar sá hann þessar sömu fætur ganga í 

gagnstæða átt.  Tíminn sem verkið tók gaf vísbendingu 

um að ekkert alvarlegt hafi gerst. 
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Filip stóð upp á bekknum framan við borðið og horfði út 

um gluggann stjórnborðsmegin í sama mund og 

flutningaskipið mætti þeim á fullri ferð í um einnar sjómílu 

fjarlægð. Glæsilegt skip í eigu íslensks skipafélags. 

Sem kokkur um borð var það hlutverk piltsins að taka út 

úr frystinum.  Og fiskur var það heillin veiddur á 

íslandsmiðum og verkaður um borð í íslenskum 

frystitogara.  Betra gat hráefnið ekki orðið.  Hann lét 

fæðuna í djúpt fat og svo í vaskinn og hvarf til herbergis 

síns.  Undrandi lá við dyrnar og var fljótur að skjóta sér 

inn fyrir undireins og dyrnar opnuðust og koma sér fyrir í 

bælinu sínu sem honum leist strax vel á. 

Aldan hafði lítillega aukist sem merkja mátti af auknum 

veltingi um borð.  En allt var þetta nú léttvægt og engin 

vandræði í uppsiglingu.  Enda ennþá hagstætt leiði. 

Mary hafði tekið sjálfstýringuna úr sambandi og stóð við 

stýrishjólið.  En hún var duglegust áhafnarmeðlima við 

að handstýra. 
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Og enn er siglt.  

8 kafli. 

 

Bátaumferðin úr landi jókst er líða tók á 

morguninn. Bátarnir streymdu út eftir hvíld næturinnar.  

Talstöðin flutti Mary engar alvarlegar fréttir og fáar nýjar.  

Endalaust tal manna um aflahorfur.  Stundum um tímana 

sem voru og hve allt til sjós væri orðið breytt.  Oft eldri 

menn sem lengi höfðu stundað sjóinn og upplifað margt 

á starfstíma sínum.  Sumt gott annað lakara en samt 

staðreynd.  Oft menn að hætta til sjós og tilbúnir að 

setjast í helgan stein en samt enn að og ennþá streðandi 

sínu endalausa streði við fisk, veiðarfæri, sjó og öldu.  

Þessir menn gátu vel gleymt sér í minningaflórunni 

verandi einir upp í brú á kyrrum nóttum eins og þessari 

og búnir að „ þefa uppi gamlan „ skipsfélaga sem þeir 

höfðu ekki hitt áratugum saman.  Ákveðin fróðleikur valt 

upp úr þessum mönnum sem talstöðin flutti út í nóttina 

og tækin um borð í bátunum unnu úr og eyrun fengu 

numið. 

Nóttin hefur yfir sér ákveðna tign en býr líka til sinn 

einmannaleika í hjörtum fólks sem er eitt og horfir út yfir 

hafið sem bara bylgjast þarna og fátt að gerast.  Á 

nóttum hafa meira að segja sjófuglarnir hægt um sig, 

sem alla jafna eru taugaveiklaðir og á sífeldu flögri fram 

og til baka.  Björt nóttin er stund friðar og undirbúnings 

fyrir nýjan dag.   
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Á milli þagði talstöðin en lifnaði öll við á nýjan leik með 

mismunandi mikilvægum orðsendingum manna yfir 

hlustunarsvæðið.   

Er klukkustund var liðin af vaktinni heyrði hún samræður 

sem vöktu henni áhuga.  Og Mary lagði við eyrun.    

Annar mannanna minntist á varðskipið sem loks náði 

skútunni sem stolið var úr Reykjavíkurhöfn og tóku 

ræningjanna tvo í sína vörslu og skútuna í tog.  Hví 

mennirnir unnu sitt spellvirki kom ekki fram.  Málið var á 

huldu.  Getið var um tvo hlaðna riffla og pakka með 

skotfærum í sem ekki var vitað um til hvers voru ætlaðir 

og að báðir mennirnir hafi verið við skál er 

varðskipsmenn komu á gúmmítuðru skipsins og ruddust 

um borð með eldingahraða, við öllu búnir.  Jafnvel 

skotbardaga.  Svo virðist sem að ölæði hafi runnið á 

þessa menn og rænt þá vitinu.  Á málið var litið 

alvarlegum augum í húsi lögreglu sem beið eftir 

varðskipinu og tilbúnir að fara með mennina á stöðina.  

Lá enda kæra á borði lögreglu frá sjokkeruðum eiganda 

skútunnar er hann varð stuldarins var og sá að knörrinn 

var ekki þar sem hann hafði gengið frá honum tveim 

dögum fyrr.  Þrátt fyrir að eigandinn bæri upp spurningar 

við aðra skútueigendur á staðnum hafði engin orðið 

neinna óvenjulegra mannaferða var og ljóst að þjófarnir 

höfðu komist óséðir um borð og fengið athafnað sig við 

sína þjófsiðju í friði og meira að segja siglt fleyinu 

óhindrað úr höfn.  Málið allt var hið furðulegasta. 

Engan undrar þó að fát hafi gripið eigandann og að bæst 

hafi við fát hans er hann komst að því að engin 
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innistæða var á gsm- símanum og hann í sínu fáti 

stokkið upp í bifreið sína og ekið á ofsahraða styðstu leið 

á lögreglustöðina til að leggja fram kæru og talandi um 

það við sig sjálfan á leiðinni að seginn saga væri að í 

hvert sinn sem virkilega þyrfti að nota símaskömmina þá 

væri hún lokuð:  

„ Þvílíkt öryggi eða hitt þó heldur „ - tuldraði maðurinn 

fyrir munni sér sem ýmist sló af eða gaf bifreiðinni í botn 

og sveigði framhjá bifreiðum sem á vegi hans urðu á 

hraðferð sinni til að kæra verknaðinn.   

Það ýlfraði í hjólbörðunum.  Manninum lá mikið á.  

Knörrinn hans var á útleið án hans leyfis með áhöfn sem 

engin vissi nein deili á.  Kannski forherta glæpamenn, 

eiturlyfjasmyglara?  Eða Guð mátti vita hvað?  Fátið og 

höggið sem hjartað fékk rændi hann allri rökhugsun og 

olli að símtækið í skýli skammt frá bryggjustæðinu 

gleymdist í öllu þessu fáti og fumi sem yfir hann kom.   

Á lögreglustöðinni þurfti maðurinn að setjast ögn til að ná 

áttum.  Atburðarrásin undafarnar mínútur hleypti öllu í 

rugl í höfði hans og því nauðsýnlegt að hægja örlítið á 

huganum áður en hann bæri upp sitt erindi til að vera 

ekki óðamála og tala samhengislaust við 

lögreglumanninn. 

Á lögreglustöðinni var is og þys og menn og konur komu 

og fóru.  Einkennisbúnir lögreglumenn á vakt héldu á 

skjölum og allskonar gögnum og flettu í þeim á göngu 

sinni framhjá sitjandi manninum og hurfu á bak við 

vængjadyr.  Ekki var óalgegnt að ókunnugt fólk sæti í 
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stólunum sem stillt var upp við vegginn gegnt 

útidyrahurðinni og vakti enga sérstaka athygli.  Margt fólk 

átti erindi þangað yfir daginn. 

Maðurinn bak við af greiðsluborðið leit annað veifið upp 

úr dagblaðinu og á manninn sem greinilega var ekki í 

fullkomnu jafnvægi.  Hann lét málið afskiptalaust og beið 

ögn með að kanna aðstæður hans frekar og hélt 

blaðalestrinum áfram. 

Er eigandi stolnu skútunnar hafði loks slakað 

nægjanlega mikið á og áttað sig eilítið stóð hann upp og 

gekk að afgreiðslunni.  Maðurinn á bak við 

afgreiðsluborðið fletti áfram í sínu blaði og tottaði 

vindilinn sem á milli lá í öskubakka.  Reykurinn frá 

vindlinum barst upp eftir blaðinu og kíkti upp fyrir 

blaðröndina á leið svo upp í loftið þar sem beið hans 

opin gluggi.  Eftir litla stund, sem hinum fannst vera heil 

eilífð, leit maðurinn á aðkomumann og spurði: 

„ Hvað get ég gert fyrir yður? „   

Maðurinn bar upp erindi sitt og sagði farir sínar ekki 

sléttar og var vísað á dyr til vinstri við afgreiðsluborðið og 

sagt að fara inn ganginn.  Yfir einum dyrunum á löngum 

ganginum var skilti sem á stóð:  

„ Rannsóknarlögreglan. „ - Hann knúði dyra og heyrði 

rödd: 

„ Augnablik. „-  

Og svo: -  
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„ Kom inn. „  

Maðurinn gekk hikandi inn.  Óviss um hvernig best væri 

að orða þetta.   

Á bak við skrifborð sat ungur maður sem hamraði 

stöðugt á lyklaborð tölvu.  Fingur hans sáust vart, slíkur 

var hraðinn.  Maðurinn leit augnablik upp og benti 

aðkomumanni á stól og hélt áfram að pikka á 

lyklaborðið.  Síminn á borði hans hringdi og teygði 

maðurinn sig í takka sem hann þrýsti á sem snögglega 

þaggaði símhringinguna og flutti líklega í annan síma 

innanhúss.  Rannsóknarlögreglumaðurinn lauk við 

skírsluna og skútueigandinn gat stunið upp erindi sínu: 

„ Hvað er að heyra.  Þetta hafa Heddi og Beddi gert. „ 

„ Vitið þið hverjir voru þarna að verki? – sagði maðurinn.  

„ Fyrirgefðu, fyrirgefðu.  Mér varð það á að hugsa 

upphátt.  Fyrirgefðu.  Hvað segirðu?  Hvað gerðist „ – 

Eftir stutta skírslu greip rannsóknarlögreglumaðurinn 

símatækið og hringdi í númer og ákveðið ferli hófst sem 

leiddi til handtöku þjófanna og skútan á leið til hafnar 

óskemmd.   

Hvort um borð voru þessir Heddi og Beddi upplýstist ekki 

né heldur hverjir þessi Heddi og Beddi eru. 

Allt þetta og ýmislegt fleira bar talstöðin til vaktarinnar á 

Extol frá einstaklingi sem bjó í Reykjavík og heyrði 

fréttina á útvarpsstöð og stutt viðtal við eigandann sem 

greindi frá sinni hlið málsins eftir að kæran hafði verið 
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lögð fram og afgreidd á stöðinni og hann kominn heim til 

sín og búinn að endurheimta ró sína.  Um þetta ræddi 

maðurinn við félaga sinn á sjó en hann sjálfur í landi á 

sinni andvöku nótt.   

Þrátt fyrir allt hafði nóttin verið róleg og frekar tíðindalítil. 

 Mest af gjammanda talstöðvarinnar fór inn um annað 

eyrað og út um hitt og svona sjálfvirk sía á eyrunum sem 

skildi hismið frá kjarnanum.  En fréttin var komin og gat 

Mary ekki annað en lagt við hlustir og glaðst yfir 

farsælum málaliktum og ekkert slys á fólki af völdum 

Bakkusar.  Hvimleiðum bölvaldi í mannheimum.   

Talið lognaðist út.  Við tóku skruðningar frá litla 

hátalaranum á dekkinu fyrir ofan lúkarskappann.  Á milli 

minnkaði þessi eyrnaskerandi skruðningur og ógreinileg 

rödd barst eins og úr gríðarlegri fjarlægð.  En aðeins 

skamma stund og urgið tók yfir á nýjan leik.  Fjarlægðin 

var orðin of mikil og báturinn komin utan svæðisins sem 

þessari rás var ætluð. 

Aftur barst hljóð gegnum hátalrann og heyrði Mary ekki 

betur en að lagið sem leikið var væri af kristnu bergi 

brotið.  Og mikið rétt.  Sveitin sem kynt var hét Third 

Day.  Undireins og lagið kláraðist heyrðist ekkert meira 

úr þessari átt og urg talstöðvarinnar tók við.  Ssssss.   

Mary tók tónlistina sem skilaboð frá hæðum og 

staðfesting um að Drottinn væri með á þessu ferðalagi 

fólksins.  Texti lagsins fjallaði um að Drottinn væri með 

og engan yfirgefið. 
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Mary elskaði svona skilaboð frá hæðum og alveg 

sérstaklega þegar þau komu óvænt og eftir óvenjulegri 

leið.  Í þetta skipti gegnum talstöð sem útvarpstíðni á 

ekki að getað komast að. 

Skyndilega slaknaði á klýfernum og dróst hann upp eftir 

stönginni að neðanverðu.  Ekki var neitt annað að gera 

fyrir Mary en að skella sjálfstýringunni á og drífa sig sem 

skjótast fram í stefni og tosa seglið aftur á sinn stað og 

huga að hverju þessu ylli.  Í ljós kom að hnúturinn hafði 

raknað upp.  Ekkert meira hafði gerst og ekkert slitnað 

né rifnað hvorki út úr kósum né öðru heldur aðeins 

hnúturinn sem brást.  Málið var ekki alvarlegt og starfaði 

seglið aftur með hinum seglunum sem héngu uppi.  

Sjálfstýringin sá um stefnuna og manneskjan gat lokið 

verkefni sínu framá.   

Báturinn valt sínum mjúku veltum.  Líklegt var að 

hnúturinn hafið verið lauslega bundinn og menn ekki 

tekið eftir þessu er klýferinn var dreginn upp.   

Síðar kom í ljós að sökin var hjá Peter sem vann við 

þetta segl í Hafnarfirði og lagfærði eina festinguna og 

gekk frá aftur með bráðabirgðabindingu en gleymdi að 

gera fullnaðarhnýtingu og að láta fólkið sitt vita um þetta 

er seglið var tekið í notkun.   

Nú var gott að hafa birtuna og sigla í svo hægum vindi.  Í 

myrkri, ókyrrari sjó og meiri vindhæð var óvíst að vaktin 

hefði uppgötvað slysið svo fljótt og getað brugðist við 

áður en skaði skeði og seglið kannski skemmst af 
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barningnum og jafnvel rifnað af og fokið út á hafið og 

tínst þar.   Allt gat gerst við svona aðstæður. 

En ekkert slíkt gerðist.   

Er Mary kom aftur í strekkti hún örlítið á stórseglinu og 

breytti afstöðu þess sökum eilítið breyttrar vindáttar.   

Sjómílurnar að baki hvers sólahrings voru misjafnar og 

gátu farið upp að vera allmargar og niður í bara fáeinar 

mílur.  Þetta vissi áhöfnin og líka að hagstætt leiði varð 

að nýta út í æsar og sigla sem mest og best til að 

komast sem lengsta leið á meðan færið hélst.  Þjálfunin í 

að sjá út vindstöðuna og reikna stöðugt út afstöðu 

seglana var gulls ígildi fyrir áhöfnina og skar úr um 

árangur og hraða skipsins og tímann á hafi. 

Talstöðin var komin inn á ný og bárust raddir sem hvorki 

voru á íslensku né Ensku heldur líklega Rússnesku.  

Eina orðið sem Mary skildi var orðið Biblía sem dimm 

karlmannsrödd flutti.  Hvort hér væri trúaður einstaklingur 

að tjá sig við annan trúaðan einstakling á öðru skipi var 

henni ómögulegt að vita neitt um.  En hún fylgdist áfram 

með samtalinu í von um að heyra orðið Jesú nefnt.  

Ekkert slíkt orð barst henni til eyrna.  Kannski heyrði hún 

það bara ekki. 

Og vaktinni lauk.  Peter kom upp og tók við og byrjaði 

eins og vanalega á að setja sjálfstýringuna í samband.  

Mary gaf Peter skírslu um til að mynda uppraknaða 

hnútinn: 
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„ Æ, klaufi get ég verið.  Gott að þú uppgötvaðir þetta 

svo fljótt.  Svona gerist þegar maður klárar verkið ekki 

strax og hyggst ljúka því síðar.  Ææ.  Klaufin ég. „ – 

Peter gerði sig líklegan til að skunda framá og skoða 

aðrar hnýtingar þar en var stöðvaður af Mary með 

yfirlýsingunni um að allt væru frágengið og að hún sjálf 

hefði farið yfir þetta á sinni vakt: 

„ Snillingur ertu.  Sannarlega er gott að hafa slíkan þjark 

í sinni þjónustu sem hægt er að reiða sig á og kann til 

verka.  Og svo sannarlega geta menn þá sofið rólegir. 

 Sallarólegir.  Góð áhöfn er hrein og klár Guðs gjöf: „  

„ Amen „ - heyrðist í Mary sem hvarf undir þiljur. 

Vestmannaeyjar voru fyrir aftan Extol á stjórnborða er 

Peter tók við.  Ferðinni hafði miðað eilítið betur en 

stífustu áætlanir gerðu ráð fyrir þrátt fyrir að klýferinn hafi 

augnablik dottið út.  Snör handtök Mary björguðu miklu 

og líklega öllu.   

Um tíma sigldi Extol á yfir tíu sjómílna hraða, en aðeins í 

skamma stund.  Meðalhraðinn var nærri átta sjómílum. 

 Hraðaaukningin varði samt nógu lengi til að 

Vestmanneyjum var náð eilítið fyrr.   

Mary kom sér fyrir við kortaborðið og skráði í 

skipsdagbókina.  Laust seglið var fært inn og önnur lína 

notuð til að greina frá stefnu, hraða, vindátt og klukkan 

hvað Vestmanneyjar voru þvert af skipinu.  Tvær línur 

fóru svo undir fréttina um varðskipið og handtöku ölóðu 

mannanna. 
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Klukkan ellefu um morguninn bárust út til vaktarinnar 

skellir í pottum og leirtaui.  Kokkurinn var kominn á stjá 

og byrjaður að taka til aðra máltíð ferðarinnar.  Í gær 

voru það svið.  Í dag steiktur fiskur verkaður um borð í 

íslenskum frystitogara.  Ekki ónýt fæða það.   

Undrandi skrapp augnablik upp á þilfar til að heilsa Peter 

og sleikja handarbak hans og dilla svolítið rófunni.  Peter 

naut ferðarinnar og dró djúpt að sér andann og svolgraði 

í sig heilnæmt sjávarloftið sem hann elskaði. 

 Seglastaðan var góð og gripu þau vindinn og nýttu eins 

og best var á kosið.  Allt stíft og útþanið og afstaðan rétt. 

Undrandi sat stundarkorn við hlið hans og hvarf svo aftur 

undir þiljur og lagðist við fætur Filip, nýja húsbónda síns. 

Nokkrir fiskibátar voru beint framundan en þó nógu gisnir 

til að hægt væri að stíma óhindrað á milli þeirra.  Flestir 

bátanna voru frá Vestmannaeyjum en sumir lengra að 

komnir með heimahöfn á austurlandi.  Bátarnir voru 

ýmist á trolli eða dragnót.  Um afla var ekki vitað en gera 

mátti ráð fyrir veiði þarna.  Þéttleiki bátaflotans gaf sína 

vísbendingu. 

Við Dyrhólaey  var ráðgert að taka stefnuna frá Íslandi 

og hefja siglinguna yfir Atlandshafið og til Færeyja.  

Reiknað var með að stefnubreytingin yrði framkvæmd er 

líða tæki að kvöldmatnum klukkan átján. 

Er Filip kom upp til að leysa föður sinn af í mat og taka 

við sinni vakt voru fiskibátar á bæði borð og sumir örstutt 

frá.  Áhafnarmeðlimur báts eins á bakborða, með 
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einkennistafina VE, lyfti fiski á loft og veifaði honum og 

þeytti svo skellihlæjandi út í loftið í átt að Extol af öllu afli 

með orðum sem ekki heyrðust yfir.  Kannski vildi 

maðurinn gefa til kynna að þeir hefðu sett í hann og að 

sendingin í loftinu væri bara soðning til að skútmenn 

fengju nýjan fisk í matinn.  Bæði var inn í myndinni.  En 

því miður.  Fiskurinn dreif ekki alla leið og skall við hlið 

skipsins svo nálægt að við lá að skvettist á hann.  Filip 

benti með hendinni að maðurinn skildi reyna aftur og 

drífa nú alla leið en varð ekki að ósk sinni.  Leiknum var 

lokið og höfðu báðir af sína skemmtun.   

Maður þessi var greinilega góður kastari og kannski 

íþróttamaður.  Já, handboltakall.  Íslendingar ku víst eiga 

nokkra frambærilega og skotfasta handboltamenn og 

mundi Filip í svipinn eftir nafninu Skorri Geirs sem faðir 

hans minntist einhverju sinni á í þá sambandi við Þýskt 

lið sem Skorri lék með og gat sér gott orð í.  En það var 

fyrir löngu sem Skorri Geirs var upp á sitt besta og gott 

ef ekki í fornöld, séð með augum unglingsins sem fannst 

allt roskið sem komið var yfir 25 ára aldurinn.  Faðir hans 

hafði lengi vitað um margt á Íslandi.  Sérílagi á sínum 

yngri árum. 

Annar bátur á hitt borðið var með pokann á síðunni og 

sveiflaði honum inn fyrir lunninguna.  Tveir steyttir pokar 

til viðbótar og karið ofan á lestarlúgunni fylltist á barma.  

Báturinn komst á hreyfingu og trollinu var kastað á nýjan 

leik.   

Mikið líf kviknaði í kringum Extol með þessum bátum og 

starfandi sjómönnum sem bara jók gleðina af ferðinni 
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sem Filip undirstrikaði með ljósmyndavélinni sem hann 

notaði óspart.   

Gargandi og goggandi múkkamergð var við þessa báta.  

Einsskær óþolinmæði merkti fuglahópinn.  Þeir biðu í 

ofvæni eftir að fá lifrabita í gogginn sem bærist þeim 

undireins og aðgerðin á dekkinu hæfist.  Vængjasláttur 

og flýjandi fuglar nokkra metra eftir haffletinum áður en 

þeir settust og komu sér aftur fyrir í þvögunni.   

Extol hélt sínu striki.   

Bátflotinn var að baki.  Við tók tignarlegt hafið með 

landsýn á bakborða. 

Undrandi var sem fyrr bundin við skipið með sérgerðri ól. 

 Í hasarnum sem skapaðist spenntist hvutti allur upp og 

vildi ólmur rifja upp sundtökin.  Strekktur spottinn minnti 

hann ítrekað á að slíkt væri ekki gerlegt.  Núna var hann 

aftur orðin rólegur. 

Aldan gjálfraði við borðstokkinn og söngurinn í stögunum 

var stöðugur sem reglulega slógu taktinn utan í mastur 

og rár.  Gamalkunnir tónar sem skútufólk venst furðu 

fljótt og tilheyrir verunni um borð. 

Filip greip í handfang dælunnar við borðstokkinn 

bakborðmegin og dældi út vatninu neðan úr kilinum.  

Vatnið fossaði um stútinn stutta stund og hætti svo.  

Kjölurinn var þurrausinn og tilbúin að taka við nýjum 

vatnsbyrgðum sem að honum sóttu. 
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Gsm- símann var á sínum stað.  Hann greip tækið og 

skoðaði stöðuna.  Skilaboð frá enska vininum biðu eftir 

honum: 

„ Hæ. „ - var fyrsta orðið sem hann las: 

„ Við erum hér í góðu yfirlæti í sumarbúðunum.  Mikið 

húllumhæ var í gærkveldi, söngur, leikir og gleði..  Hvað 

er að frétta af sæförunum?  

Kveðja Willard. „ 

Filip pikkaði inn stafina og sendi yfir í síma vinar síns: 

„ Já hæ.  Allt gott.  Okkur miðar vel.  Vorum í þessu að 

sigla gegnum þvögu íslenskra fiskibáta og var ekki 

annað að sjá en að mokveði væri hjá þeim: „ 

Aftur barst móttökuhljóðið sem Filip þekkti orðið svo vel:  

„ Í kvöld borðum við fisk.  Kannski „ Fish and ship. „ 

Máski veiddum af íslenskum bát?  Hver veit? „ 

„ Fiskur var líka á borðum hér steiktur í smjöri og velt upp 

úr hveiti og eggi með íslenskum kartöflum. „ 

„ Hvar eruð þið stödd:? „ 

„ Erum fyrir austan Vestmannaeyjar og setjum brátt 

stefnunni yfir hafið til Færeyjar.  

„ Sé nokkurn veginn staðinn á landakortinu sem stendur 

á skiltinu við tröppurnar inn í matsalinn: „ - Enski vinurinn 

var áhugsamur um ferðalagið:  
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„ Gat verið að þú værir ekki langt frá matsalnum.  

Sjómaður á einum bátanna áðan reyndi að gefa okkur 

þorsk í soðið en dró ekki nógu langt og fiskurinn lenti í 

hafinu á milli fleyanna.  Hefði honum tekist verkið gætum 

við verið með okkar Fish and ship í kvöldmatinn: „ 

„ Hahahahah!  Það hefði verið svindl.  „ Fish and ship „ 

er ekki ekta nema með ýsu. 

„ Nú þá hefðu við bara breytt nafninu og kallað réttin „ 

Ship and fish.  Hahahahaha haaa. „ 

Á þessum nótum voru skilaboðin. 

Ærsl ungviðarins leyndu sér ekki. 

Tíminn leið.  Síminn þagði. 

Vaktaskipti urðu og vaktin fór undir þiljur og færði inn í 

dagbókina.  

Dyrhólaey var framundan og leið óðum að þeirri stund að 

stefnunni yrði breytt.  Venjan var að óhöfnin væri öll á 

dekki þegar um svo mikla stefnubreytingu var að ræða.  

Þá gekk seglabreytingin hratt og vel fyrir sig og hver með 

sitt hlutverk.  Allt æft og oftsinnis gert. 

18, 30 sama kvöld var rétt stund til að stíma út á hafið og 

kveðja strendur Íslands.  Peter var að venju við stýrið og 

gaf fyrirmæli.  Seglin fengu nýja stöðu, Extol beygði frá 

landinu, áttavitinn fann stefnuna og stýrimaðurinn fylgdi 

strikinu.  Skútan fjarlægjast landið með eilítið auknum 

veltingi vegna hliðaröldunnar.  Hraðinn datt niður í 6 til 
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6,5 sjómílur. Kunnátta og reynsla áhafnarinnar gaf alltaf 

von um að hann ykist. 
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Hvít kista á hafinu. 

9 kafli 

 

Veðurspáin spáði engum veðurfarslegum átökum næsta 

sólahring.  Bjartsýni bátsverja viðhélst á þægilega ferð til 

Færeyja.  Sem vel gat gerst. 

Strandstöð fékk tilkynningu um stefnubreytinguna út á 

víðsjárvert Atlandshafið.  Reglan var að senda út 

tilkynningu á tólf klukkustunda fresti sem áhöfn Extol 

valdi fyrir sína parta að nota.   

Ægifagur Vatnajökull blasti við aftur undan skipinu.  Sýn 

sem yrði viðloðandi næstu klukkustundir áður en 

endalaust hafið kyssti himinn við ystu sjónarrönd og 

hlutskipi sjómannsins dögum, jafnvel vikum saman á 

hafinu.  Hvergi landsýn.  Bara haf í faðmlögum við 

himinninn. 

Sigling Extol hélt áfram  Jökullinn minnkaði með hverri 

sigldri sjómílu.  Þótt íshellan væri mikil um sig og stæði 

hátt og sæist víða gleypti fjarlægðin hana samt eins og 

hún kom fyrir: 

„ Kannski sá landnámsfólkið fyrst Vatnajökull er það 

stímdi yfir hafið á sínum tíma og að nafn landsins sé 

einmitt dregið af mikilli íshellunni sem skagaði upp í loftið 

svo tignarleg? „ – hugleiddi Mary standandi við stórt 

stýrishjólið aftast á Extol og hélt strikinu: 
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„ En hvað veit ég svo sem?  Alltaf er samt gaman að 

velta fyrir sér málum þó maður þekki þau ekki til hlítar. „ - 

Mary gat ekki varist brosi yfir eigin vangaveltum.  Svona 

lék einveran stundum vaktina.  Allskonar hugrenningar 

geystust um í höfðinu. 

Hluti eldhúsborðsins og sófans blasti við frá stýrinu í 

gegnum opnar útidyrnar.  Peter sat við þetta borð og 

fletti í bók.  Hægt var að fylgjast með hverjir þar voru 

sætu þeir við þann enda borðsins sem nær var 

lúkarskappahurðinni.   

Undrandi var á vappi niðri en Filip hvergi sjáanlegur og 

líklega kominn í koju.  Opið var inn til hans og Undrandi 

frjálst að koma og fara að vild.  Annað veifið skokkaði 

seppi upp á þilfar til að heilsa vaktinni.  Væri ástæða til 

var ólin tengd í hálsól skepnunnar.  Bandið skammtaði 

dýrinu sitt athafnasvæði og var ekki annað hægt miðað 

við uppátækin sem við var að búast og hundurinn 

margoft sýndi af sér í höfninni í Hafnarfriði með 

sérkennilegum sundáhuga sínum sem ekki hætti eftir að 

hann kom um borð.  Allur vari var góður.  Að standa í að 

veiða sundóðan seppa upp úr ísköldum sjónum var ekki 

inn í myndinni.  Langur háfur stóð langsum upp við 

mastrið sem hægt var grípa til og veiða ýmislegt í sem 

flaut.  Einnig hund á sundi kominn frá sómamanni úr 

Hafnarfirði sem gleymdist að spyrja til nafns og lítið á 

Undrandi að græða í þeim efnum?  Fengi fólkið sér sjálft 

sundsprett mátti Undrandi vel synda með en yrði eins og 

hinir að nota til þess réttan tíma og rétta staðsetningu en 

ekki hvar sem var á hafinu.  Ískalt Atlandshafið bauð ekki 
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upp á slíkan lúxus og ljóst að sund ekki mögulegt að svo 

stöddu.   

Hvít rönd frá stórri farþegaflugvél sást á himnum.  Hljóðið 

kom svolítið á eftir.  Flugvélin var eins og agnarsmár 

depill séð úr allri þessari fjarlægð.  Agga lítill fugl. 

Mary greip til sjónaukans og skoðaði hafið framundan.  

Þar var ekkert að sjá.  Radarinn sýndi autt svæði 

framundan svo langt sem hann dró.  Bátaflotanum sem 

þau mættu fór fjölgandi.  Deplarnir á radarskjánum sýndu 

aukningu að ekki var um villst og augljóst merki um að 

bátarnir væru að fá hann þarna. 

Undrandi kom upp á dekk að því er virtist uppnámi.  

Hann horfði stöðugt framá við og eilítið til austurs eins og 

þar væri eitthvað og rak á milli upp lágvært gelt, segjum 

frekar hósta.  Þetta var vísbending til vaktarinnar um að 

grípa ólina og krækja henni í skepnuna. 

Mary greip enn til kíkisins og horfði í sömu átt og seppi 

en sá ekkert grunnsamlegt.  Sjórinn var kyrr og liðaðist 

áfram hógvær og ekki tilbúin í nein átök.  Ekkert sást á 

floti sem hugsanlega vakti athygli hundsins: 

„ Hvaða njálgur er í Undrandi?  Hann hefur verið 

órólegur síðustu mínútur og átt erfitt með að vera kyrr?  

Endalaust að standa á lappir og horfa í allar áttir og 

leggjast aftur. „ – sagði Peter sem birtist í 

lúkarskappanum með tebolla.  Hann horfði á seppa sem 

við það dillaði rófunni.  Á milli reis hann á fætur og góndi 

út yfir hafið og alltaf í sömu átt: 
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„ Er kominn ný veðurspá?  

Kannski að Undrandi skynji veðurbreytingar?  Dýrinn eru 

oft veðurgleggri en við mannfólkið. „ – Mary og leit á 

eiginmann sinn: 

„ Síðasta spá var góð og okkur hagstæð.  Verum bara 

áfram vakandi.  Við glímum við veðrið þegar það kemur 

og mætir okkur.  Ég hugsa nú að breyting í veðrinu muni 

ekki fara framhjá neinu okkar.   

Á skýjafarinu framundan að dæma eru líkur á 

áframhaldandi hagstæðu leiði.  Komdu karlinn!  Nú þarft 

þú að fara inn til Filip og vera þar uns vakt hans hefst. „ –  

Undrandi reis á fætur og gekk með Peter niður 

káetustigann en náði þó að lyfta annarri afturlöppinni og 

spræna utan í vegginn rétt áður en hann hvarf niður 

stigann.  Peter hleypti honum inn í herbergi Filip og lokað 

hurðinni.  Undrandi lagðist í fletið sitt og dæsti þungann, 

kannski svolítið afundin yfir meðferðinni.  Filip lá 

steinsofandi í mjórri kojunni, bylti sér í svefni og varð 

einskis manna- eða hundaferða var.   

Peter dreif sig í sína koju.   

Hann vildi ná sér í lúr áður en kæmi að sér að standa 

sína fjóra tíma. 

Það sem eftir lifði vaktar Mary var án tíðinda.  Báturinn 

bara sigldi á sinni ferð og sjómílunum að baki fjölgaði. 
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Klukkan tuttugu birtist Peter.  Mary hvarf af vettvangi og 

svo fljótlega til herbergis síns eftir að hafa fengið sér 

volga telögg úr hitabrúsanum.  Hún var þreytt eftir 

vaktina.  Fjögurra tíma staða tók í þótt fátt eitt gerðist og 

báturinn bara sigldi sína leið og allt virkaði eðlilega. 

Peter tók við stjórn og setti sjálfstýringuna á.  Seglin 

höfðu góða afstöðu miðað við vind.  Eilítið þurfti þó að 

herða á klýfernum sem stafaði ekki 100% með hinum 

seglunum.  Mikil siglingareynsla Peter sá þetta strax og 

greip til ráðstafanna. 

Sjónaukinn var hafður í vatnheldum kassa með loki á og 

fastur með skrúfum upp við hvíta sívalninginn sem 

stýrishjólið stóð á framan við öflugt stýrishjólið nokkra 

sentímetra fyrir ofan stýris öxulinn.  Fljótlegt var að grípa 

til hans.  Peter greip kíkinn og skimaði umhverfið.  Ekkert 

óvenjulegt.  Allt var merkt friðsældinni: 

„ En hægan nú!  Hægan nú!  Hvað flýtur þarna? „ - Peter 

tuldraði við sjálfan sig.  

Maðurinn rýndi í gegnum sjónaukann og reyndi að 

komast að því hvað þarna var 10° á bakborða.  Hann gat 

ekki almennileg greint þetta en liturinn var hvítur.  

Liturinn leyndi sér ekki og blasti við eins og vitaljós sem 

kvöldsólin annað veifið skellti sér á og endurkastaði.  

Hann lagði frá sér kíkinn og gekk að radarnum.  Setti 

lokið upp og horfði á skífuna sem snérist.  Kannski nam 

radarinn þetta.  Svo var ekki.  Hluturinn var of smár.  

Hann greyp enn til kíkisins.  Þetta skjannahvíta flotholt 

líktist hvítum kassa og skírðist málið eftir því nær dró: 
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“ Hvert þó í hoppandi! “ – barst út um munn Peter sem 

stillti kíkinn og gerði eins skíran og frekast var kostur.  

Hann trúði vart sínum eigin augum: 

“ Ég fæ ekki betur séð en að þarna sé kista á floti og gott 

ef ekki líkkista.  Lagið á þessu er alltént ekki ósvipað. “ – 

hugsaði maðurinn með sjálfum sér.   

Kaldur hrollur rann niður eftir baki hans við tilhugsunina 

um lík í kistu út á rúmsjó í siglingaleið Extol.  Ekki var 

lengur um að villast.  Líkkista með áföstu loki sem olli því 

að hún enn var ofansjávar og rak undan veðri, straumum 

og vindi án markmiðs og stefnu.   

Samviskunnar vegna og réttlætiskenndarinnar var ekki 

um neitt annað að velja en að sigla að og skoða 

hverskyns væri.  Að láta sem ekkert hafi í skorist var ekki 

inn í myndinni.  Framhjá líkistu fer engin sæfarandi án 

þess að vita meira.  Slík breytni kallaði fram hugsanir og 

pælingar í jafnvel mörg ár eftir atburðinn með engu svari.  

Kannski var um glæp að ræða sem átti að fela.   

Kannski, kannski, kannski. 

Peter ræskti sig og skrapp augnablik niður í káetu til að 

aðgæta hvort einhver væri þar á ferli.  Þar var engin.  

Kalla þurfti út mannskap.  Hann bankaði hjá Filip og bað 

hann að skreppa upp á dekk en ákvað að bíða með að 

vekja Mary.  Undrandi reisti haus og vildi fara með 

fólkinu en fékk skipun frá húsbónda sínum um að vera 

kyrrum.  Vel taminn seppi hlýðir húsbóndanum og leggst 

aftur í fleti sitt. 
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Er upp kom var kistan orðin vel sýnileg og flaut fyrir 

framan stefnið í hámark tvö hundruð metra fjarlægð og 

eins og beið eftir því að verða skoðuð.  Peter var búin að 

fella öll segl og sveigði bátnum á átt að kistunni á 

skriðinu einu.  Filip kom upp með stírurnar í augunum, 

geispað og tróð skyrtunni ofan í buxnastrenginn allan 

hringinn.  Hann vissi ekki til hvers hann var kominn en 

komst fljótlega að því.  Kistan blasti við á bakborða rétt 

við stefni Extol.  Öll segl voru nú rifuð og báturinn byrjaði 

undireins að reka er hann hafði stöðvast.  Filip hljóp 

niður í vélarúm og gangsetti mótorinn.  Skrúfublaðið 

gerði áhöfninni mögulegt að taka yfir stjórnina og athafna 

sig við „ sendinguna „ - eins og atburðurinn eftir á var 

nefndur í skipsdagbókinni. 

Vélarhljóðið kallaði út þriðja áhafnarmeðliminn sem vildi 

vita af hverju stafaði. 

Fólkið var allt jafn undrandi.  Ýmsar hugsanir þutu um 

hugann: 

“ Til að komast að raun um hvað er í kistunni er bara eitt 

ráð.  Draga hana um borð: 

„ Filip!  Sæktu krókstjakann og húkkaðu í handfangið og 

dragðu kistuna að.  

Mary stattu við stýrið og haltu bátnum sem næst 

vettvanginum. “ – Peter gaf skipanir. 

Filip hljóp frameftir bátnum og kom til baka með stjakann 

með sínu framlengjalega skafti sem bjó til fjögurra metra 

langt skaft allt útdregið.  Hann teygði sig yfir 
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borðstokkinn og náði eftir nokkrar tilraunir að húkka 

króknum í eitt handfang kistunnar sem valt svo kvik 

þarna á öldunni eins og frískur fákur sem átti í 

erfiðleikum með að vera kyrr sökum vilja.  Kistan fest við 

krókstjakann dróst að Extol og lá þétt upp við 

borðstokkinn og lamdist utan í af hreyfingu öldunnar. 

Nú var málið að koma „ sendingunni „ inn fyrir 

borðstokkin og skoða innihaldið. 

Peter stökk niður í lúkar og inn í geymsluna fyrir framan 

stefnisklefann sem lítil hurð inn í herberginu skildi að.  

Hann kom til baka með tvær upphankaðar kaðalhankir.  

Kistan valt við hlið bátsins og ekki annað að sjá en að 

hún væri þurr.  Þetta mátti greina af hreyfingum kassans 

og hversu kvikur hann var á sjónum. 

Þegar allir voru tilbúnir tók Filip á krókstjakanum og 

togaði kistuna eins hátt upp og þurfti og beið á meðan 

Peter smeygði spottanum í gegnum handfang.  Mary 

stóð við stýrið en stökk nú til og tók á skaftinu með Filip.  

Verkið gekk.   

Mennirnir færði sig að hinum endanum og endurtóku 

sama þar.  Nú var búið að koma tveim spottum fyrir í sitt 

hvorn enda kistunnar og allt gert tilbúið fyrir næsta skref.  

Áhöfnin vonaði að innihaldið væri ekki það sem vel gat 

verið heldur að um óhapp væri að ræða og kistan tóm. 

Undrandi var kominn uppi á dekk til að þjálfa sinn 

undrandi svip.  Á ferð sinni eftir kaðlinum opnaði Peter 

fyrir seppa.  Margt í kringum Undrandi vakti athygli og 
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svipurinn breyttist.  Á milli blasti við venjulegt 

hundsandlit.  Lágvært gelt tilkomið af hundslegum 

æsingi, spenningi og máski meðfæddri taugaveiklun 

skepnunnar barst. 

Peter hélt í annan endann og Mary og Filip í hinn: 

„ Jæja gott fólk.  Nú skulum við draga kistuna inn fyrir og 

búast við einhverju sem engin okkar vill kannski sjá. “ – 

Peter undirbjó fólkið fyrir slæm tíðindi.   

Mary lyfti hendi: 

“ Stoppum núna og förum fyrst með bæn. „ - Mary kom 

með vel viðeigandi uppástungu sem hinir féllust á einum 

rómi.  

Filip hljóp niður í íbúðirnar og kom upp með Biblíu.  

Undrandi spratt á fætur til að elta en komst ekki nema 

niður í aðra tröppu vegna taumsins.  Fólkið kunni að 

grípa til Orðsins og bænarinnar og gerði líka óspart við 

allskonar aðstæður og sumar skringilegar.  Eins og 

núna.  Peter tók við bókinni úr hendi sonar síns og fann 

viðeigandi ritningastað.   

Hann las: 

“ Þótt þúsund falli þér við hlið og tíu þúsund þér til 

hægri handar, þá nær það ekki til þín.   Þú horfir 

aðeins á með augunum, sér hversu óguðlegum er 

endurgoldið. -9- Þitt hæli er Drottinn, þú hefir gjört 

Hinn hæsta að athvarfi þínu.   Engin ógæfa hendir 

þig, og engin plága nálgast tjald þitt.   Því að þín 
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vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta 

þín á öllum vegum þínum. “  (Sálm 91:7-11) 

“ Svo sannarlega sýnir Drottinn okkur að hann er með og 

veit í hverju við höfum lent. “ sagði Peter við sitt fólk. 

Peter laut höfði og bað: 

“ Drottinn minn.  Búðu okkur undir það sem kann að 

mæta okkur við opnun kistunnar.  Gefðu okkur 

nauðsýnlegan styrk reynist þarna vera óhreint mjöl 

pokahorni.  Í Jesú blessaða nafni.  Amen: 

“ Amen “ - heyrðist frá hinum.  

Báturinn flatrak með auknum veltingi.  En ekkert til vansa 

í svo stilltum sjó.  Vélin var í gangi og hægt að beina 

honum upp í ölduna.  Þá færi betur á:  

“ Jæja!  Allir tilbúnir í næsta áfanga? - Peter greip sinn 

enda kaðalsins.  Hin voru klár: 

„ Obsa deisi! – Og lyfta nú „ - Fólkið tók á.  Spottarnir 

strekktust.  Hvítmáluð kistan kom upp úr sjónum og rann 

eftir byrðingnum og hafnaði á viðarklæddu þilfarinu.   

Þyngd kistunnar viðurkenndi ekki stirðnaðan, kaldan og 

jafnvel rotnandi mannslíkama undir lokinu.  

Lítill pollur myndaðist á dekkinu sem veltingurinn fljótlega 

skolaði út.  Undrandi náði þó að þefa af honum áður og 

setja tunguna í vatnið til að drekka.  En ekki lengi.  

Honum líkaði ekki allt þetta saltvatn og blés í gegnum 

nasir sínar og hristi hausinn með vanþóknun.   
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Lokið var fest niður með skrúfum og var skrúfjárn sótt og 

ráðist til atlögu við þessar tíu skrúfur sem héldu lokinu 

föstu.  Ein af annarri voru skrúfurnar fjarlægðar.  Og 

stóra stundin rann upp.  Peter tók á lokinu.  

Fingurgómarnir hvítnuðu.  Gretta kom á andlit mannsins 

og svo tungubroddur á milli vara við munnvik og loks 

svitaperlur á enni.  Átökin dugðu ekki til.  Lokið sat fast 

líklega þá af völdum raka í viðnum sem þrýsti honum út í 

hliðarnar: 

„ Kannski hafa þeir sem síðast áttu við kistuna límd lokið 

og skrúfað og þá duga engin vettlingatök.  Filip sæktu 

fyrir mig klaufhamar og kúbein.  Og láttu slaghamarinn 

fylgja með! „ - Peter gaf skipanir.  

Í lúkarskarskappanum snéri Filip sér við og spurði: 

„ Á ég ekki líka að koma með vélsögina? „ – 

„ Til hvers? „ -  

„ Nú til að saga í sundur lokið maður. „ – 

„ Enga þvælu og sæktu bara sem um var beðið. „ –  

Filip hvarf undir þiljur: 

„ Alltaf sama sagan með þetta unga fólk.  Bara ráðast á 

hlutina með látum og eyðileggja þá „ – sagði Peter við 

Mary sem stóð við stýrið og búin að snúa bátnum beint í 

ölduna: 
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„ Hann mátti alveg koma með hugmynd og vel getur 

verið að það verði lendingin í málinu. „ - Mary tók 

málstað sonarins:  

„ Kann að vera en fyrst reynum við mildari leiðina. „ – 

Peter tók á lokinu á meðan Filip sótti verkfærin sem ekki 

vildi bifast.  Honum dauðverkjaði í fingurgómanna af 

átökunum og var heppin að rífa ekki af sér eina nöglina 

er fingurnir skruppu af brúninni í miðjum átökum. 

Filip kom upp á dekk með umbeðin verkfæri.  Peter sló 

hamrinum létt ofan á lokið allan hringinn.  Stundum gaf 

þetta góðan árangur.  Slaghamarinn yrði notaður á síðari 

stigum aðgerðarinnar dygði þetta ekki.  Filip beindi 

kúbeininu milli loks og hliðar en þéttleikin var of mikill til 

að endi járnsins gengi inn. 

Næsta skref var að slá á enda kúbeinsins með 

hamrinum og reyna með þeim hætti að smeygja því á 

milli.  Og viti menn.  Járnið gekk inn.  Filip tók á járninu 

og spennti niður á við: 

“ Varlega drengur.  Varlega. „ – Peter vildi í lengstu lög 

að allt héldist óskemmt. 

Skerandi ískur kom við hreyfinguna á kistuloksins að 

Undrandi greyið hrökk í kút og horfði í kringum sig 

tilbúinn í ýmislegt.  Lokið lyftist nógu hátt til að hægt var 

að smeygja fingrunum á milli.  Eftir lítilsháttar rembing 

gaf lokið sig og lagt á dekkið.  Innviðir kistunnar blöstu 

við og ægileg sjón.  Beinagrind.  Já, ber bein án minnsta 

holds.  Andköf heyrðust og ónotatilfinningin greip fólkið á 
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nýjan leik.  Á spennunni slaknaði með skyndilegu 

hláturkasti Filip sem benti á hendur beinagrindarinnar.  

Boxhanskarnir á höndum hennar og svarta tönnin í efri 

góm skælbrosandi höfðinu olli hlátrinum.  Ljóst var að 

hér voru einhver brögð í tafli og ekki allt sem sýndist.   

Við nánari skoðun kom og í ljós að beinagrindin var ekki 

ekta heldur gerð úr plasti.  Á stórutánni var áfastur miði 

sem á stóð “ Made in Korea “ og “ RecordFilm 

(Denmark) - “ Greinilega nafn á kvikmyndafyrirtæki í 

Danmörku sem var eigandi beinagrindarinnar og líklega 

efniviður í kvikmyndaverk félagsins sem engin um borð 

mundi eftir að hafa heyrt neitt um: 

“ Jah hérna.  Þetta ætlar að verða viðburðarík sjóferð og 

full af óvæntum og skringilegum uppákomum og 

atvikum.  Og hvað gerum við nú?  Skilum kistunni aftur í 

sjóinn eða tökum hana með til Færeyja?  Og hvað svo?“ 

- Peter velti möguleikunum fyrir sér.   

Skjóta ákvörðun varð að taka:  

“ Byrjum á að að koma seglabúnaðinum aftur upp.   

Mary mín!  Kúplaðu saman og sigldu gömlu stefnuna á 

hálfri ferð og skelltu sjálfstýringuna á.  Með samstilltri 

áhöfn tekur enga stund að hífa seglin upp. “ – skipunin 

var framkvæmd og ótrúlega fljótt voru öll segl uppi.  

Slökkt var á vélinni og vindurinn einn notaður. 

Hljóð frá þyrlu barst til þeirra úr suðri.  Skömmu síðar 

birtist lítil kúla í loftinu sem stækkaði furðu hratt og 

breytist í fagurlega gerða þyrlu.  Um stund leit svo út að 
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þyrlan myndi halda ferð sinni áfram en tók skyndilega á 

sig sveig og fór ein hring í kringum Extol.  Farþeginn 

fram í bar sjónauka upp að augunum og skoðaði skipið.  

Þyrlan stóð nú kyrr í loftinu og kominn nógu neðarlega til 

að sjórinn undir henni ýttist svolítið til hliðanna undan 

krafti stórra skrúfublaðanna.  

Farþegi opnaði glugga til hliðar við sig og stakk út 

gjallhorni.  Hávaðinn frá skrúfblaðinu kom í veg fyrir að 

orðin heyrðust.  Þyrluflugmaðurinn flaug þyrlunni nú á 

hlið og fikraði sig nær Extol metra fyrir metra og komst 

svo nálægt að vindurinn sem þyrluspaðinn bjó til ýtti 

skútunni frá og reyndist ófær leið.  Farþegin veifaði 

taltæki í glugganum sem bendingu til fólksins um að þeir 

myndu reyna að ná til þeirra gegnum talstöðina.  Mary 

stökk niður og hækkaði í hátalaranum á dekkinu og fann 

rétta rás.  Tjáskipti komust á: 

„ Þyrla kallar Extol!  Þyrla kallar Extol!  Heyrið þið í mér?  

Yfir. „ –  

„ Extol hér.  Við heyrum ágætlega til ykkar.  Hvað getum 

við gert fyrir ykkur gott fólk?  Yfir. „ -  

„ Við rekum kvikmyndafyrirtækið RecordFilm og erum 

með verkefni og höfum aðsetur um borð í skipi í um 70 

sjómílna fjarlægð í suðurátt.  Er við flugum yfir ykkur 

sáum við hvíta kistu standa á dekkinu og beinagrind 

liggja í botni hennar.  Kistan tilheyir verkefninu.  

Kistuskömmin hvarf í hafið fyrir um tveim sólahringum og 

er hluti handritsins sem við vinnum með og engin um 
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borð skilur hvernig hvarf.  Yfir. „ – Þyrlan fylgdi bátnum 

og hélt sig stjórnborðsmegin.  Peter var tekin við: 

„ Peter Rubens skipstjóri á Extol heilsar ykkur í Jesú 

nafni.  Jú, þetta passar.  Kistan er í okkar vörslu.  Ekki 

þótti annað sæmandi en að skoða hvers kyns væri.  

Engin ærlegur maður út á rúmsjó lætur líkistu fram hjá 

sér fara án þess að vilja vita meira.  Yfir. „ –  

„ Hahahahaha.  Ekki er það undrunarefni.  Líkista á floti 

getur ekki vakið neitt annað en viðbrögð fólks.  Og 

biðjumst við afsökunar á óþægindunum.  En vænt þætti 

okkur um að endurheimta kistuskömmina.  Félagi minn 

er í þessum töluðu orðum að grandskoða hana í öflugum 

sjónauka og sér ekki annað en að vel megi hífa hana 

upp í þyrluna og flytja til baka.  Það yrði frábært og mikil 

léttir fyrir verkefnið sem fór í svolítið uppnám er tapið 

uppgötvaðist fyrr í dag.  Yfir „ –  

„ Okkur er það sönn ánægja að verða að liði og 

sársaukalaust af okkar hálfu.  Gefið okkur bara nokkrar 

mínútur og kistan er ykkar.  Yfir „ –  

„ Ekkert mál.  Hringsólum þá bara hér og bíðum.  Veifið 

hendi til okkar þegar allt er tilbúið.  Við erum með stroffur 

sem hægt er að fleygja til ykkar.  Hafið þið krókstjaka?  

Yfir. „ –  

„ Já já og stroffur væru vel þegnar.  Reynið bara að 

kasta þeim eins nálægt okkur og mögulegt er. Yfir „ –  
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„ Þið eruð hetjur.  Ég sé að einn áhafnarmeðlimurinn er 

þegar kominn í verkið og búin að koma lokinu fyrir og 

byrjaður að skrúfa það á.  Yfir og sæl að sinni. „ –  

Þyrlan fjarlægðist ögn.  Hurð opnaðist á hlið vélarinnar 

og maður með kvikmyndavél sást beina tökuvélinni að 

bátnum. 

Peter hélt rakleitt upp á dekk og hjálpaði fólkinu við 

fráganginn.  Sjálfstýringin sá um stefnuna.  Extol sigldi 

þöndum seglum sína leið með þyrluna hangandi yfir sér.  

Flugtækið átti í engum erfiðleikum með að fylgja bátnum 

eftir.   

Peter gaf þyrlumönnum merki og þyrlan fikraði sig nær.  

Á réttu andartaki var saman vafinni stroffu kastað í hafið 

og lenti hún í um tveggja metra fjarlægð frá Extol.  Filip 

var klár með krókstjakann og veiddi sendinguna upp.  

Lítil plastpoki fylgdi með sem tekin var til hliðar. 

Stroffurnar voru þræddar gegnum handfangið og undir 

kistuna á báðum endum og endanum stungið í gegnum 

lykkju og hert að.  Þyrlan var nú örlítið til hliðar við 

bátinn.  Þegar merki kom frá bátsverjum var krók slakað 

niður sem krókstjakinn greip.  Er búið var að krækja 

króknum í varð eftirleikurinn auðveldur.  Eina sem 

bátsverjar þurftu var að gefa mönnunum merki og hjálpa 

svo kistunni yfir borðstokkinn sem skall í sjóinn og hvarf 

upp í þyrluna.  Þeirra þætt var lokið í þessum 

einkennilegu björgunaraðgerðum.  Maður í þyrlunni 

veifaði taltæki út um gluggann.  Peter fór inn og settist 

við hljóðnemann: 
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„ Þyrla kallar Extol.  Yfir. „ –  

„ Skipstjórinn hér.  Yfir „ –  

„ Verkið gekk vel og allir vonandi glaðir og kátir.  Við 

sendum til ykkar lítinn pakka með nokkrum 

súkkulaðipökkum.  Minna gat það nú ekki verið.  Yfir. „ –  

„ Takk.  Filip sonur minn situr hér og er búinn að opna 

einn.  Hverskonar mynd eruð þið að gera?  Yfir. „ 

„ Grínmynd.  Ekta danskt grín.  Myndatökumaðurinn 

okkar tók upp nokkrar mínútur af ykkur sem við vonum 

að við megum nota í myndina ef skotið heppnast.  

Vorum einmitt á ferð til að ná mynd af skipi á siglingu og 

úr því að þið lentuð í línunni lá beinast við að nota 

skútuna ykkar.  Hvað segið þið um það?  Yfir. „ –  

„ Ekki málið.  Danir er góðir í gríninu.  Yfir. „ –  

„ Þá er bara að kveðja og þakka fyrir sig.  Bless ágæta 

Extol- fólk og gangi ykkur ferðin vel.  En hvert eruð þið 

að fara?  Yfir og út. „ –  

„ Til Færeyja.  Takk fyrir og Guð blessi starf ykkar og 

verkefni.  Yfir og út „ – Peter fékk sér súkkulaðimola og 

dreif sig svo upp á dekk.  Hans vakt stóð enn.  Allt 

gerðist þetta á ógnarhraða. 

Þyrlan stefndi í suður og hvarf sjónum og var horfin jafn 

skyndilega og hún birtist. 
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Tíðindalaus sigling. 

10 kafli 

 

Mannskapurinn fékk prýðilega þjálfun í að vinna 

samhent, ákveðið og skipulega.  Áhöfn sem afgreiðir hið 

óvænta með jafn miklum stæl er góð áhöfn.  En núna var 

allt afstaðið og aftur kominn á venjubundin sigling undir 

fullum seglum með lífi í föstum skorðum.   

Vindurinn lék við hár og vanga og hafði svolítið bætt í 

hann og hann svona færst meira á hlið.  Þetta kallaði á 

örlitið breytta afstöðu seglanna.  Úr hraða skútunnar dró 

og gekk hún á milli fimm og sex sjómílur.   

Sjóúði vætti yfirborðið.  Þunnt seltulag myndaðist við 

uppgufun vatnsins. Sjálfstýringin gaf Peter svigrúm til að 

fara niður í íbúðirnar og inn í herbergið aftan við 

eldhúsið.  Þar inni hékk sjófatnaður áhafnarinnar á 

snögum.   

Hann klæddi sig gúmmístígvél og greip með sér 

regnúlpuna með áfastri hettu og fór í hana upp á dekki.  

Hnésíð kápan veitti ágæta vernd gegn úðanum og 

maðurinn hélst þurr.  Langvarandi notkun kápunnar gat 

búið til hvíta salt rönd þar sem kápan endaði og 

droparnir náðu að þorna á buxnaskálmunum.  Meiri ágjöf 

krafðist gúmmíbuxna.   
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Niðri var allt í ró og engin á ferli.  Frívaktin svaf.  Brak 

heyrðist á veltunni. 

Tækin á tækjaveggnum blikkuðu til skiptis rauðum og 

grænum ljósum eða voru kyrr og ýmist græn eða rauð.  

Ekkert hljóð barst frá litla hátalaranum.  Gjallhornið var 

stillt upp á dekk.  Filip vildi leggja sig í nokkrar mínútur 

áður en „ Hundavaktin „ hæfist frá tólf til fjögur.  

Á slaginu miðnætti kom hundur og sveinn algallaður upp.  

Filip kvaddi föður sinn með þeim orðum að gott væri að 

eiga kápu á Undrandi sem hlífði honum fyrir sjónum: 

„ Ég skal klippa til svartan ruslapoka og þá geturðu klætt 

greyið í ef gefur á bátinn „ – sagði Peter.  Í efstu tröppu 

snéri hans sér við: 

„ Kíktirðu á Veraldarvefinn og flettir upp á þessu  - 

RecordFilm? „ -   

Filip kvað svo ekki vera.  Hefði hreinlega gleymt því. 

„ Jæja góði.  Þá er best að ég fari í verkið þegar 

skipsdagbókarfærslunni líkur.  Eigðu góða vakt og Guð 

geymi ykkur báða sonur.  Ég færi þér svo pokann: „ –  

„ Takk pabbi og Guð geymi þig. -  

Og sofðu vel! „ – hrópaði hann um það bil sem 

káetuhurðin lokaðist.   

Hurðin féll að stöfum og í ljós kom opnanlegt kýrauga 

sem opin hurðin hafði hulið og tvær gardínur sem borða 

var brugðið utan um að neðan sem hélt gardínuhlutunum 
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aðskildum hvorum frá öðrum.  Hönd sást í litlum 

hringlaga glugganum snúa snerli.  Tíu sentímetra löng 

rifa kom er kýraugað var sett á krók.  Önnur gardínan 

blakti lítillega með vindinum sem smeygði sér inn fyrir og 

kitlaði eitt horn hennar.  Rifan hleypti inn hreinu lofti.  Að 

hafa rifu á kýrauga sparaði loftræstinguna og um leið 

rafmagnið sem ekki var ótakmarkað til af þótt rellan úti 

framleiddi eins og gert var ráð fyrir.  Opið kýraugað gerði 

endurnýjun loftsins inni mögulega sem að öðrum kosti 

yrði þungt.  Væri rafmagnið mikið notað og mörg tæki í 

gangi í einu var á mörkunum að rafframleiðslan dygði til 

að halda öllu gangandi til lengdar.   Reynt var að koma í 

veg fyrir allt svoleiðis nema brýna nauðsýn bæri til: -  

„ Vertu vakandi á þínum verði. „ – var viðkvæðið á Extol. 

Litlir bátar bregðast skjótt við breyttu sjólagi. 

Vaktin sat við lunninguna og horfði út á hafið.  

Öldutopparnir urðu hvítir sem benti til eilitla aukningar í 

veðrinu.  Undrandi var bundin í hálsólina og lá hinn 

rólegasti á gúmmímottunni framan við lúkarskappann.  

Ef hurðin opnaðist snöggt varð seppi að vera ennþá 

sneggri til að sleppa við að fá hurðina á sig.  Á þetta 

hafði enn ekki reynt.  Og hurðinni var lokið upp en ekki 

mjög harkaleg.  Nægur tími gafst fyrir seppa að víkja sér 

undan.  Peter kom í gættina með tilsniðin svartan 

ruslapoka sem búið var að klippa úr fyrir hundshausnum 

og 4. hunds löppum.  Filip greip pokann fegins hendi og 

kom fyrir þar sem vindurinn gat ekki gripið í hann og 

feykt út á hafið: 
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„ Jæja!  Þetta verður að duga Undrandi fari að gefa of 

mikið á.  Bless aftur sonur sæll og halstu vakandi. „  – 

sagði Peter.  Hurðin lokaðist á nýjan leik og vaktin hélt 

áfram í svolítið kalsalegu veðri: 

„ Undrandi „- Filip talaði við hundinn sem við það sperrti 

eyrun og lagði við hlustir og beið.  Rófan hreyfðist: 

„ Nú ert þú líka búinn að eignast þinn sjófatnað sem þú 

þarft að íklæðast ef ágjöfin eykst.  Hvernig líst þér á? „ - 

Undrandi ranghvolfdi í sér augunum, stóð á fætur og 

sleikt hönd húsbónda síns og lagðist við fætur hans.  

Honum var sama á meðan hann enn hafði mat að éta og 

vináttu drengsins og áhafnarinnar.  Filip horfði á hundinn 

og skoðaði andlitið: 

„ Hvað er að sjá.  Engin undrandi svipur og það við 

stórfrétt! „ – Filip hló að eigin fyndni.  Undrandi reisti 

haus og horfði upp til Filip en lagðist svo aftur.  Ekkert 

merkilegt var að ske. 

Filip teygði sig eftir gsm-inum sínum til að skoða 

stöðuna.  Engin skilaboð voru í símanum og hugleiddi 

pilturinn hvort ekki væri réttur tími til að senda ein á 

félaga sinn heima og athuga hvernig gengi.  Kannski var 

mótið í búðunum afstaðið og allir komnir heim eftir vel 

heppnaða samveru.  Gaman væri að fá fregnir af félaga 

sem tekið hafði á móti Jesú.  Aldrei var að vita hvenær 

kunningjarnir droppuðu inn á svona mót sem Willard var 

á og hann sjálfur var nú þátttakandi í.  Kannski voru 

foreldrar hans með honum.  Það væri gaman. 
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Svo hafði líka ýmislegt gerst hjá bátsverjum sem ástæða 

var að geta um í “ essemmess ” skilaboðum og sumt 

alveg ótrúlegt.  En líklega var Willard sofnaður: 

Síminn eins og lifnaði við með ljósinu sem kviknaði á 

skjánum:   

„ Skilaboð! „ –  

Filip ýtti á takka: „ Hæ „ – sást á litlum skjánum.  Og þar 

fyrir neðan:  „ Hvað er að frétta og hefur eitthvað nýtt 

gerst hjá Extol förum?  

Kveðja Willard. „ –  

„ Ja hérna.  Willard er þá ekki sofnaður. „ - Undrandi setti 

upp undrandi svipinn sinn við orð Filip.  Ekki alveg með á 

nótunum. 

Filip skrifaði stafina „ Hæ „ - og sendi yfir í hinn símann. -  

Hringing kom um hæl: -  

„ Hvar eruð þið stödd og hvenær komið þið til Færeyja?  

Mótinu hjá okkur er lokið og allir komnir heim.  Ofsa 

gaman. „ -  

„ Við erum mitt á milli Færeyja og Íslands og fer vindur 

svolítið vaxandi.  Ferðin gengur vel en sitthvað hefur nú 

gerst.  Okkur miðar ágætlega. „  

„ Lát heyra!  Lát heyra!  Er hann  -  þarna  -  hahahaha  -  

Undrandi  -  hjá þér?  Bið að heilsa honum: „ –  
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„ Undrandi er hér og fer hvergi.  Hahahahaha.  Og hana 

nú. „ –  

Filip skiptist á orðum við Willard og rakti stuttlega það 

sem við hafði borið um borð.  Hann nefndi þyrluna, 

mennina í þyrlunni, líkkistuna sem olli sínu uppnámi hjá 

áhöfninni og vesenið í kringum málið í stuttu máli: 

„ Vá!  Þetta er eins og bíómynd.  Það fer um mann 

hrollur bara við hugsunina um líkkistuna og 

beinagrindina þótt hún hafi verið úr plasti.  Spenningur á 

hverri mínútu og ég ligg hér í rúminu og glápi upp í loftið 

og hlusta og horfi á regnið fyrir utan gluggann minn sem 

öðru hvoru lemur rúðuna. „ – Willard var spenntur eftir að 

heyra fleiri fréttir af sjónum.  En Filip skipti um 

umræðuefni. 

„ Var ekki mótið frábært og tóku gamlir vinir við Jesú? „ –  

„ Veit ekki með John Sebastian, skólabróðir þinn.  Hann 

alltént var áhugasamur.  En Guð þekkir það. „ – 

„ Hvað?  Var John Sebastian þarna?  Það eru þó góðar 

fréttir!  Sjálfur þverhaus þverhausanna farin að mildast.  

Drottni er engin hlutur um megn.  John maður!  Þetta er 

kraftaverk!  Hahahaha. „ – Fréttin gladdi hjarta Filip: -  

Skilaboðaskjóðan skutlaði skilaboðunum á milli 

símtækjanna á eldingahraða: -  

„ Hvað er að frétta af Bensanum?  Er hann kominn í 

skip? „ – spurði Willard. 



147 
 

 

„ Já, þú segir nokkuð.  Ef allt hefur gengið samkvæmt 

áætlun ætti bifreiðin að vera um borð í Norrænu á leið til 

Danmerkur.  Svo ég viti til hefur Grímur ennþá enga 

tilkynningu sent foreldrum mínum.  En hún hlýtur að 

koma.  Grímur er heiðursmaður.  Bjóddu John á 

samkomu í kirkjunni og láttu mig vita þróunina hjá 

honum: „ –  

„ Skal gert!  Mundu eftir að vera með kveikt á símanum 

hjá þér.  Bið að heilsa öllum um borð.  Bless í bili. „ - 

Samtal vinanna lauk. 

Öðru hvoru skvettist á bátinn og sjóúðinn gekk yfir.  

Engin ástæða var til að minnka segl né gera sérstakar 

ráðstafanir.  Skriðurinn var góður og hafði Extol bætt við 

sig einni sjómílu á meðan piltarnir ræddu saman og 

hraðinn kominn upp í nálægt sjö sjómílur.  Extol hallaðist 

svolítið.  En ekki mikið og bara örlítið. 

Vaktin leið á sínum hraða.  Samtalið við Willard í 

Englandi stytti hana töluvert. 

Stórt og öflugt flutningaskip stefndi beint á skútuna á 

fullri ferð og færðist óðfluga nær.  Og nær.  Og nær.   

Filip var ekki orðið um sel og eins líklegt að vaktmaður 

stóra skipsins hefði ekki komið auga á farkostinn sem 

kom gegnt honum.  Undrandi gerðist órór og strengdi í 

spottann og ræskti sig er þrengdi að hálsinum.  Seppi 

góndi á „ ógnina „ framundan.  Skyndilega lagðist skipið 

á annað borðið og sveigði framhjá og sigldi meðfram 

skútunni bakborðsmegin í um sjötíu metra fjarlægð.  
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Vaktin í brú stóra skipsins hafði ekki komið auga á fleyið 

fyrr heldur en þarna.  Maður með sjónauka kom í ljós í 

einum brúarglugga skipsins hátt uppi og virti skútuna fyrir 

sér.  Stórt skipið var með gámaraðir aftast og fremst en 

miðjuna gámalausa.  Skipið var ljósgrátt á litin með hvíta 

yfirbyggingu og grænan reykháf.  Filip þekkti ekki merkið 

á skorsteininum og gat því ekki vitað hvaðan skipið var.  

Líklegt var skipið hefði viðkomu á Íslandi. 

Sjóúðinn fór vaxandi og var komið að því að gera 

ráðstafanir með hundinn sem stóð þarna óvarinn: -  

„ Komdu karlinn.  Nú verð ég að klæða þig í pokann sem 

pabbi færði okkur áðan til að þú rennblotnir ekki og stór 

vatnspollur myndist í kringum þig niðri eftir vaktina.  Og 

svo gætir þú, kallinn minn, orðið veikur af vosbúðinni.  

Hver á þá að standa með mér vaktina?   Svaraðu því? „ -  

Filip tók pokann og klæddi seppa í sem skildi ekki hvað 

um var að vera en lét sér það líka.  Vel gekk að koma 

hausnum á sinn stað og löppunum líka.  Og þarna stóð 

hundurinn kominn í sinn sjófatnað tilbúinn til að mæta 

skvettu sem yfir hann riði án þess að blotna nema á 

hausnum, löppunum og skottinu sem stóð út úr pokanum 

sem lokað var með spotta sem vafið var utan um rófuna: 

„ Hálf ertu nú asnalegur svona, greyið mitt.  En til að 

verja þig fyrir sjónum er þetta eina nothæfa aðferðin.  

Kannski látum við sérsauma á þig flík í landi.  Aldrei er 

að vita.  En þetta verður að duga uns annað verður 

ákveðið. „ - Filip klappaði Undrandi á bak við eyrun sem 

eins og áður kunni því vel. 
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Extol sigldi vel og fór vel á sjónum.  Sjálfstýringin virkaði 

og stefnan var rétt.  Seglin voru þaninn og sá hvergi í 

veikan blett.  Þau unnu öll hvert með öðru.  Myndin frá 

grænlenska bróðurnum blasti við á stórseglinu og var 

ákveðin tign yfir þessari mynd sem var með Jesú í huga 

er hann teiknaði hana á sínum tíma.  Hraðinn var eins 

mikill og mögulegt var miðað við aðstæður.   

Vindrellan aftast á skipinu snérist.  Eilítið hafði bæst við 

snúning spaðanna.  Mælarnir sýndu áfram full afköst.  

Geymastaðan sýndi og fulla hleðslu.  Böndin slógust 

utan í möstrin og léku sína endalausu og hljómlitlu músík 

en samt svo vel þekkta um borð í Extol sem eins og 

þagnaði aldrei alveg.  Lítið þurfti til svo að þræðirnir 

fengju í sig sitt sjálfstæða líf og slægjust utan í mastrið 

sem þeir lágu uppeftir.  Þetta hljóð var reyndar svo 

algegnt að áhöfnin var hætt að taka eftir því og frekar að 

menn litu upp frá verkum ef barningurinn hætti.  En litlar 

líkur voru á slíku á meðan enn var siglt og seglabúnaður 

allur uppi með sínum ótal þráðum í gegnum blakkir og 

hingað og þangað og þvers og kruss um allt skip.   Allt 

með sinn sérstaka tilgang og starfaði með öllum hinum 

böndunum.  Vantaði eitt var illa komið.  Auka- og 

varabrigðir voru því brýnar. 

Eins og reglur áhafnarinnar sögðu til um fóru menn við 

ákveðin skilyrði í björgunarvesti og festu þráð í vestið 

fastan við skipið.  Þetta voru svona öryggisventlar sem 

menn virtu.   Aldrei var vita hvað gerðist og fátt hægt að 

gera með einn mann á vakt og kannski aðra 

áhafnarmeðlimi sofandi í kojum sínum.  Veður gátu fljótt 
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breyst og ýmislegt gerst á vaktinni og sumt ófyrirséð.  Að 

skrika fótur á hálu dekki í veltingi gat haft verstu 

afleiðingar og menn fallið útbyrðis og skipið sigldi áfram 

sína ferð og maðurinn eftir í sjónum sem sífelld dró í 

sundur með.  Fast var gengið eftir þessu um borð.  Og 

nú var rétti tíminn til að grípa í björgunarvesti og fara í.  Á 

vestunum var flauta sem hægt var að blása í á 

hættustund.  Hávært og skerandi pípið gat vel vakið 

sofandi fólk.  Pípið frá flautunni eins og skar sig inn í 

merg og bein.  Aldrei hafði reynt á þetta en búnaðurinn 

var til og menn þjálfaðir í að nota hann:  „ Ekkert 

kæruleysi hér „ - voru einkunnarorð Peter. 

Filip opnaði kistuna aftan við stýrishjólið, tók upp vestið 

sitt og klæddi sig í það utan yfir sjófatnaðinn.  Þykkt og 

fyrirferðarmikið vestið hindraði hreyfingar piltsins sem við 

það varð allur gildari um miðjuna.  Undrandi rak upp stór 

augu er Filip snéri sér að honum í sinni múnderingu og 

var stutta stund ekki alveg viss.  Átti hann að gelta og 

færa sig fjær eða þegja?  Þetta skautaði í gegnum 

hundsheilan.  En svo þekkti hann húsbónda sinn og varð 

rólegur án þess að hafa fyrst rekið upp minnsta bofs: 

„ Nú gerði ég þig ráðvilltan „ - sagði Filip hlæjandi og 

skemmti sér konunglega yfir viðbrögðum dýrsins og 

svipnum sem kom: 

„ Elska að sjá þig ráðvilltan.  En svona eru reglurnar 

væni minn.  Og ekki má maður brjóta reglurnar.  Er það 

nokkuð? „ – Lágvært gelt barst frá Undrandi. 
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Hann leit eftir seglunum og aðgæti reipin og herti örlítið á 

stórseglinu sem hafði slaknað á. 

Hafið framundan var baðað sinni fegurð og liðaðist þarna 

í kring og fyrir framan og aftan og líka til hliðanna.  

Endalaust haf. 

Skipið sem mætti þeim fjarlægðist.  Jafnvel radarinn yrði 

með tímanum að sleppa af því takinu.  Allt hefur sín 

takmörk. 

Klukkan gekk sinn snúning.  Tikktakk, tikktakk.  Tölurnar 

á úrskífunni breyttust.  Tikktakk, tikktakk.   

Káetuhurðin laukst upp og brosandi andlit Mary birtist í 

dyrunum og vaktaskiptin urðu að veruleika: -  

„ Sniðugt af þér að setja hundinn í plastpoka, „ - sagði 

hún og gekk að kistunni sem björgunarbeltin voru í og 

klæddi sig í sitt vesti og smellti lásnum með spottanum í, 

í krækjuna framan á vestinu: 

„ Pappi útbjó hann fyrir mig.  Að vísu hefði þetta svo sem 

sloppið í þetta skipti.  Veðrið er ekki svo slæmt.  En allur 

er varin góður. „ –  

„ Rétt hjá þér sonur.  

Þú hefur, sé ég, mætt skipi. „ – Mary og horfði á skipið 

sem sigldi í hina áttina og orðið ósköp lítið.  

Filip staldraði stutta stund við og spjallaði við móður sína 

og sagði henni fréttir af Willard og frá honum: 
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„ Mamma?  Hefur Grímur haft samband við ykkur og er 

Bensinn kominn í skip? „ – spurði Filip og klæddi sig úr 

björgunarvestinu og gekk frá því á sínum staða í 

kistunni:   

„ Já, fyrr í dag er hann kom til Seyðisfjarðar og eftir að 

hafa afhent afgreiðslunni lyklanna og sat sjálfur í 

biðsalnum og beið eftir að rútan kæmi og æki sér til 

Egilsstaða.  Að vísu höfum við ekki heyrt í honum síðan 

en nokkuð ljóst að bifreiðin er á leiðinni yfir hafið og til 

Danmerkur og svo síðasta spölinn til Englands og heim 

til Ipswich.  Grímur bað að heilsa þér Filip minn: -  

„ Takk „ –  

Á meðan samtalið stóð fjarlægði Filip svarta plastpokann 

af skepnunni og hleypti henni inn í íbúðirnar á undan sér 

og setti hurðina á krók sem gaf Undrandi færi á að troða 

hausnum út og fylgjast með sínu fólki.  Opin kjaftur og 

lafandi tunga blasti við í dyrunum þótt þröngt væri.  

Örskömmu síðar hvarf hausinn en birtist svo aftur á milli 

stafs og hurðar: -  

„ Kannski náum við að sjá ferjuna. – sagði Filip glaðlega. 

„ Varla.  Þeir sigla líklega mun austar en við.   

Láttu ekki Undrandi bíða of lengi eftir þér.  Drífðu þig inn. 

„ - sagði Mary hlæjandi.  Filip sem tók móðir sína á 

orðinu yfirgaf svæðið með hana standandi við stórt 

stýrishjólið eins venjan var.  Áður en hurðin lokaðist 

heyrðist stutt, hvellt blístur sem fékk piltinn til að snúa sér 

snöggt við í dyrunum.  Engin hætta var þó á ferðum.  
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Mary var aðeins og prófa blístruna og reyna hvort allt 

virkaði ekki eðlilega: 

„ Maður verður að prófa öryggistækin um borð Filip minn 

og betra að gera það áður en þú yfirgefur dekkið til að 

ekki þurfir þú að rjúka upp á handahlaupum og í sjokki. „ 

– Mary stakk blístrunni aftur á sinn stað á vestinu og kíkti 

umhverfi bátsins í gegnum auga radarsins: 

„ Mamma!  Þú ert alltaf svo fyndin „ – Filip gat ekki stillt 

um að skella upp úr yfir tiltæki móður sinnar: -  

„ Þessar mömmur maður.  Hvernig er annað hægt nema 

elska þær? „ – sagði Filip við Undrandi sem lapti 

mjólkurögn úr dallinum sínum á meðan hann sjálfur 

smurði sér brauðsneið með osti. 

Veltingurinn jókst og hreyfingar bátsins líka.  Skorðurnar 

á borðinu komu nú að góðum notum og hindruðu ílát og 

annað í að hafna á gólfinu. 

Söngur barst inn um op kýraugans við hlið kappans.  

Mary söng lofgjörð til Drottins eins og oft áður standandi 

við stýrishjólið: 

„ Þú minn Drottinn deyrð ekki. 

Dagur með þér losar hlekki. 

Öllu fólki farnast vel hér 

Sem ferðast um með einum þér. „ –  
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Svona söng Mary og svona lofaði hún sinn Guð á meðan 

Extol sigldi.  Tilbeiðsla var áhöfninni á Extol eðlileg.  

Hversu oft höfðu ekki kvöldin breyst í sjóðheitar 

bænastundir jafnvel upp á dekki í góðu veðri?  Filip 

mundi eftir mörgum slíkum augnablikum á ferðum sínum 

um borð í skútunni Extol sem enn var á ferð með sitt fólk 

innanborðs á langsiglingu um hafið. 

Hann gekk að frystinum og týndi fram matinn sem hann 

hugðist matreiða í hádeginu.  Frosið kjötmetið hafnaði 

ofan í eldhúsvaskinum og þar mundi það þiðna og verða 

hæft til eldunnar á settum tíma um morgunninn.   

Söngur Mary barst áfram inn um litlu rifuna á glugganum.  

Hljóð frá sjónum sem skall á kinnung bátsins blandaðist 

söngröddinni ásamt öðrum hljóðum sem veltingurinn bjó 

til.  Undrandi lá fram á lappir sínar eilítið slappur.  

Kannski herjaði á hann sjóveiki.  Við því var lítið að gera.  

Sjóveikin myndi fljótlega rjátlast af honum og hann 

endurheimta sitt fyrra heilbrigði. 

Hurðin á herbergi foreldra Filip stóð á krók og var slökkt 

inn.  Peter var í fasta svefni og safnaði kröftum fyrir sína 

vakt.  Undrandi stóð á fætur, gekk þangað og hnusaði.  

Kom aftur að vörmu spori og lagðist á sama stað.  Hann 

var rólegur og vissi af lyktinni sem mætti honum hver lá í 

kojunni. 

Vel gat farið ef veðrið versnaði að allir yrðu ræstir út.  

Filip stóð í sófanum við vegginn og horfði út yfir hafið.  

Ekki var laust við að aldan væri ýfið stærri en áðan.  
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Hann sá tvö hundruð tonna fiskibát stíma í vestur, þvert 

á leið Extol.   

Áður en hann yfirgaf borðsalinn og lagðist upp í koju sína 

settist hann við skrifborðið og tók fram skipsdagbókina.  

Filip stóð upp frá skriftunum, lokaði dagbókinni og gekk 

til klefa síns.  Hurðin lokaðist að baki honum og aftur var 

engin mannaumferð um skipið fyrr heldur en á næstu 

vaktaskiptum.   
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Veðrabreyting framundan? 

11 kafli. 

 

Komið var að vakt Peter.  Vindur beint í andlitið mætti 

honum við opnun káetuhurðarinnar.  Hann steig út á 

dekkið:   

“ Er bræla í aðsigi? “ – var hans fyrsta hugsun.   

Nú dugði ekkert minna en kápa og gúmmíbuxur. Algalli.  

Gúmmístígvél og að vera með gúmmívettlingana innan 

seilingar var og gott.  Mary hafði dregið svolítið úr styrk 

seglanna og minnkað flöt stórseglsins.  Engin brot voru í 

honum heldur meira svona skvettur sem annað veifið 

gengu yfir og bleyttu vel í.  Úðinn sem gekk yfir bátinn 

var drýgri og gerði regngallann nauðsýnlegan.  Heilgalli 

er ágæt vörn við úða en bráðnauðsýnlegur í ágjöf.  

Maðurinn helst þurr og heitur. 

Allt þetta svaf Filip af sér og með honum Undrandi.  

Veltingurinn hreyfði bæli hundsins og náði að renna því 

nokkra sentímetra til hliðanna án þess að raska svefnró 

dýrsins - og svo aftur í hina áttina og stoppa á veggnum.  

Dink – dink - dink - dink.  Rúmstæði Undrandi þurft betri 

frágang sem alfarið var verksvið húsbóndans sem sagði 

foreldrum sínum að hafa engar áhyggjur.  Hann (Filip) 

skildi annast hundinn.  Það væri ekki málið.  Samt var 

bandið enn of slakt og ennþá seinni tíma verk sem þó 
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tæki í mesta lagi þrjár mínútur að vinna fullnaðarvinnu á.  

En það kemur víst dagur eftir þennan dag.   

Búið var að loka kýrauganu við hlið kappans og rifa 

kominn á annan glugga framar og hlémegin á skipinu.  

Loftskiptin inni voru enn möguleg án atbeina vélknúinnar 

loftræstingarinnar.  Allt ofandekks var njörvað niður og 

yfir bindingar og festingar farið.  Líklegt var að opni 

glugginn hlémegin yrði fljótlega skrúfaður aftur nema 

vindur gengi niður.  Bætti meira í vind og sjóir risu hærra 

yrði lokunin nauðsýnleg.  Vant fólk veit að sjónum biður 

engin byrgin né fer sigri hrósandi frá slíkri viðureign.  

Varfærnin skilar mönnum langa leið og skúta er lág á 

sjónum sem aldan á greiðan aðgang að. 

Peter dældi kjölvatninu út.  Rörið úr kilinum kom út á 

stjórnborðsíðu Extol rétt ofan við sjólínu búinn 

einstefnuloka.  Þegar hætt að buna út um rörið var 

ástæðulaust að dæla meira og kjölurinn þurrausinn.  

Handvirkt og virkaði ágætlega.   

Extol sigldi einskipa og ekkert skip sjáanlegt berum 

augum.  Radarinn sýndi punkt fyrir austan þá.   

Hátalarinn á dekkinu bar annað slagið raddir frá mönnum 

sem töluðu ýmis tungumál og flest óskiljanleg.  Margir 

sem tóku til máls mæltu á rússnesku eða þaðan af 

óskiljanlegra máli.  Greinilegt var að Rússnesk skip voru 

í grennd en samt utan langdrægni radarsins.  Inn á milli 

var mælt á Enska tungu.  Sumar raddanna voru 

ógreinilegar og hurfu á veltingnum og komu inn aftur jafn 

ógreinilegar er loftnetið komst aftur þangað sem geislinn 
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var.  Skruðningar í dekkhátalaranum var hið algenga.  

Óttaleg óhljóð með engri fegurð en samt mikilvæg gátt 

sem hafa skildi opna.  Aldrei var að vita hvenær fólk lenti 

í vandræðum og þyrfti á aðstoð að halda. Nýlegt dæmi af 

vestfjarðarmiðum sýndi þetta vel með kalli skipstjórans á 

Áka BA.  Kallið gerði nærliggjandi bátum kleyft að 

bregðast við.  En betur fór en um stund leit út fyrir. 

Peter bað Mary að aðstoða sig við stórseglið en ákvað 

svo að fella seglið alveg.  Betra þótti að vera með minni 

seglaflöt og minnka afl vindsins.  Klýferinn mátti áfram 

vera uppi.  Hraði Extol var rétt innan við fjórar sjómílur.  

Vindáttin var norðvestanstæð og bar bátinn áfram til 

landsins sem að var stefnt. 

Mary sagðist sjá um að senda orðsendingu til 

strandgæslunnar og tilkynna versnandi veður.  Áður en 

hún hvarf undir þiljur hrópaði Peter á eftir henni:  

„ Vertu viðbúinn því að vera kölluð út versni veðrið 

frekar. „ – Slíkri beiðni var hún svo sem viðbúinn.  Enda 

kringumstæður þannig og útkall var hugsanlegur 

möguleiki.  

Peter stóð við stýrið og horfði á eftir konu sinni.  Hurðin 

skall í falsið.  Öflug eikarhurðin hindraði sjóinn að fara 

niður og búa áhöfninni háskalegt umhverfi.   

Bjart var úti og hvítfrussandi öldur allt í kring.  Stórseglið 

var nú bundið við bómuna og yrði ekki híft upp fyrr en 

aðstæður leyfðu og veðrið gengið niður.   
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Mary klæddi sig úr regnfatnaðinum og hengdi hann upp, 

þvoði sér svo um hendurnar og baðaði andlitið upp úr 

fersku vatni og skolaði af sér seltuna.  Fötin voru þurr: 

“ Takk Guð fyrir að gefa mér svona yndislegt líf “ - bað 

hún eins og oft áður.  Eitt lítið tár læddist niður kinn sem 

hún þurrkaði af með handarbak sínu.  Auðvelt var fyrir 

Jesú að kalla fram tár hjá Mary er hún lofaði frelsara sinn 

og þakkaði honum velgjörðirnar.  Hve oft hafði hún ekki 

séð hið gangstæða hjá fólki og mörg orð fólks meira og 

minna sögð í öðrum tilgangi heldur en að bæta líf, byggja 

upp og fegra umhverfi?  Mary hafði fyrir svo ótal margt 

að þakka.  Svona augnablik voru henni dýrmæt.  Hvíldin 

var framunda nema veðurhæðin ykist. 

Talstöðin góndi af veggnum og eins og sagði: - “ Hey.  Á 

ekki að nota mig neitt? –  

Mary helti vatni í glas, settist og við tækið, stillti á rétta 

rás, greip hljóðnemann og kallaði:  

„ Extol kallar Strandstöð.  Extol kallar Strandstöð!  Heyrið 

þið í mér?  Yfir: “ -  

„ Strandstöð kallar Extol.  Heyrum ágætlega í ykkur.  Yfir. 

–  

„ Extol svarar Strandstöð.  Tilkynni staðarákvörðun og að 

veður fari versnandi á hafsvæðinu sem við erum á.   

Mary las upp staðsetninguna: 
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“ Allt er í lagi um borð og ferðin gengur vel.  Hvernig eru 

veðurhorfurnar?  Yfir. „ – „ Strandstöð svarar Extol.  

Höfum móttekið staðarákvörðun ykkar.  Nýjustu 

veðurfréttir eru þær að búist er við vaxandi vindi af 

norðvestri á þessu svæði og gert ráð fyrir að nái hámarki 

í nótt.  Ölduhæð gæti orðið nokkur.  Leyfið okkur að 

fylgjast með siglingunni og gangi ykkur vel.  Yfir: „ –  

„ Gerum það.  Takk fyrir upplýsingarnar.  Yfir og út „ – 

Mary teygði sig í sneril á tækinu og komst aftur á 

almennu rásina.  Hún tók fram skipsdagbókina og færði í 

hana markvert á vaktinni.  Færslan var bara ein lína sem 

samanstóð af fáeinum orðum.  Vaktin var tíðindalítil.  

Hún gekk frá bókinni, stóð á fætur.  Við eldhúsboðið tók 

Extol svolitla dýfu á stjórnborða og rétt náði hún að 

teygja sig í könnu sem sófinn að öðrum kosti hefði þurft 

að grípa og kasta frá sér niður á gólf á hinni veltunni.  

Kannan var tóm.  Notandinn hafði gleymt að ganga frá 

henni eins og sæmir til sjós og verið annars hugar. 

Peter stóð við stýrið og fylgdist með stefnunni og horfði 

út yfir hafið.  Stýrið snérist til skiptist á bakborða og 

stjórnborða.  Skútan hallaðist nú lítillega á bakborðshlið 

undan vindinum. 

„ Peter! „ –  

Hann leit í átt að lúkarskappanum.  

Hurðin lokaðist snögglega og úðinn komast ekki inn fyrir.  

Aftur laukst hurðin upp og Mary flutti sín skilaboð 
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árvökulum augu sem skimuðu yfir hafið eftir annarri 

sendingu frá hafinu: 

„ Samkvæmt spá megum við eiga von á brælu í dag og 

fram á næstu nótt með töluverðri ölduhæð.  Er eitthvað 

sem ég get gert núna? „ –  

Hurðin small aftur og svolítil skvetta skall á sterkri eikinni.  

Vatnið lak niður hurðina og ofan á dekkið: 

„ Ekki að svo stöddu.  Allt er sjáklárt og fast.  Slakaðu 

bara á kona og njóttu ferðarinnar og frívaktarinnar. „ – 

sagði Peter undireins og hurðin opnaðist á nýjan leik og 

brosandi andlit Mary blasti við í gættinni. 

„ Geri það.  Bless og Guð veri með þér vinur. „ – Önnur 

skvetta kom og sú öflugasta í hrinunni sem Mary rétt 

náði að loka á.  Nokkrir dropar urðu eftir inni en samt 

ekkert til vansa.  Bara nokkrir dropar sem þurr gólftuskan 

réði vel við að soga í sig: 

“ Guð blessi þig líka “ – sagði Peter þó hurðin væri lokuð 

og manneskjan heyrði ekki kveðju hans. 

Ágjöfin úti jókst.  Skipið sigldi sína stefnu og hraðinn 

kominn niður í þrjár og hálfa sjómílu.  Allt ofandekks var 

nú gegnsýrt seltu og sjó sem jafnharðan rann út af 

þilfarinu.  Var fyrirstaðan lítill og gat sjórinn án hindrunar 

runnið út sem á annað borð kom inn fyrir. 

Tími var til að dæla vatni úr kjölsoginu.  Í fyrstu var 

vatnsbunan stríð en hægði fljótlega á sér og endaði í 
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dropatali.  Allt var eðlilegt og engin ófyrirséð vatnmyndun 

í gangi niðri í kilinum. 

Spottarnir upp eftir mastrinu slógust utan í og 

skútusjómaðurinn sættir sig við slattinn þann arna.  

Óskipulagðir skellir og smellir sem óþreytandi mynda sín 

hljóð.   

Haf og svo meira haf var hið eina sem Peter sá.  

Landsýn var ekki lengur og meira að segja horfin 

ratsjánni sem þó dró lengra en ber augu mannsins.  

Sjófuglar voru æ fáséðari.  Einnig þeir sáust ekki lengur 

uns aftur styttist í land.   

Böndin upp mastrið færðust öll í aukanna og virtust orðið 

keppast hvert við annað um hvað af þeim gæti oftast og 

fastast slegist utan í mastrið.  Smellir bættust við smelli 

við undirleik vindsins og sjósins sem öðru hvoru reis svo 

hátt að hann valt fram yfir sig og eins og missti 

jafnvægið.  Allt með sín sérkenni og hljóðblöndu sem 

ótrúlegt var hvað menn gátu greint í sundur og þekkt 

jafnvel í myrkri.  En þessi brot voru engum hættuleg.  

Aldan var til þess að gera lítil. 

Klýferinn var einn uppi og svolítið einmannalegur þar 

sem hann blakti þarna einn en öll önnur segl skútunnar 

kominn í hvíld.  Færeyjar voru framundan og hver sigld 

sjómíla að baki stytti leiðina.   

Sími Peter hringdi.  Hringingin var öruggt merki um að 

bátsverjar væru enn í símasambandi: 

“ HALLÓ!!! “ - Peter hrópaði í taltækið: 
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“ Óskaplegur hávaði er þetta.  Við lá að hljóðhimnan í 

mér spryngi. “ – Á línunni var Grímur Skaftason að láta 

vita af sér eftir ferðina frá Seyðisfirði. 

“ Hver er þetta með leyfi? “ - Peter kveikti ekki 

samstundis:  

“ Grímur hér og vildi bara heyra í þér hljóðið og athuga 

hvort þið væruð enn í símasambandi sem ég heyri að þið 

eruð.  Hvað segirðu annars gott og hvernig gengur hjá 

ykkur? “  

“ Komdu sæll og blessaður elsku drengurinn minn og 

fyrirgefðu í mér hávaðan.  Það er vegna veðursins hjá 

okkur og líka vanans sem fær mann til að brýna örlítið 

raustina þegar vindurinn blæs og maður stendur á 

dekkinu og óvarinn fyrir veðri og vindum.  Stundum þarf 

maður að getað látið í sér heyra.   

En, þakka þér fyrir, ferðin er ljómandi skemmtileg og 

hefur svo sem ýmislegt gerst og sumt óvænt.  Í 

augnablikinu er að hvessa og má búast við aukinni 

ölduhæð á næstu klukkutímum.  En við höfum Drottinn 

með.  Öllu er óhætt.  Var flugið til Reykjavíkur ekki 

ánægjulegt? “ - Peter snéri stýrishjólinu og lagfærði 

stefnuna: -  

“ Flugið var yndislegt.  Hræddur er ég um að stýrisendi 

sé að gefa sig í öðru framhjóli bílsins.  Ferjan er lögð af 

stað og kæmi mér ekki á óvart þó skipið væri á þeim 

slóðum sem ég reikna með að þið séuð nú á.  Kíkti 

aðeins í sjókortið heima og reyndi að geta mér til um 
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hraða og svoleiðis og hvar þið væruð stödd.  Sjálfur 

horfði ég á ferjuna sigla út fjörðinn.  Áætlunarbílinn til 

Egilstaða tafðist um klukkutíma.  Á meðan leysti skipið 

landfestar.  Eruð þið kannski búin að sjá skipið? “ –  

Grímur vildi kanna nákvæmni eigin útreiknings. 

Peter kíkti í radarinn og sá depilinn á radarskífunni í um 

fjórar sjómílur frá þeim.  Skipið gat vel verið Norræna.  

Hann greip til kíkisins.  Þarna var hvítmálað skip sem 

hvarf á milli ofan í ölduna og birtist aftur á öldutoppnum: -  

“ Halló, halló.  Erti þarna.  Halló! “ – heyrðist í símtækinu: 

-  

“ Slakaðu á maður.  Ég er ekki farinn neitt.  Var bara að 

skoða í kringum mig í kíkinum.  Fyrir austan okkur er 

skip.  Hvort þetta er færeyska ferjan Norræna skal ósagt 

látið. “   

Hlátur heyrðist á hinum enda línunnar: -  

“ Þarna sé ég skipið aftur……og greinilega ferjuna. “ – 

Peter lagði kíkinn frá sér en rétt náði að grípa hann aftur 

áður en veltunni tókst að fleygja honum ofan á blautt 

dekkið og máski í sjóinn: -  

“ Hvað ertu drengur eiginlega að brasa?  Er vindur í 

honum? “ – heyrðist í Grími í símtækinu sem talaði 

glettnilega.  

“ Er í smá vandræðum með kíkinn.  Hana!  Nú fer hann 

ekki fet. “ - sagði Peter og skellti aftur lokinu á hulstrinu 

með kíkinum í: -  
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“ Rétt til getið Grímur!  Veðrið hefur verið betra en þó eru 

engin átök í honum enn sem komið er!  Já, tókst þér að 

eyðileggja stýrisenda?  Ekki er að spyrja að meðferðinni 

“ - Peter hló. –  

“ Nú slíkt gerist þegar menn láta ónýtt drasl upp í 

hendurnar á manni. “ - Grímur varði gerðir sínar. 

“ Ónýtt drasl segir þú.  En þú komst á leiðarenda og 

erum við þér þakklát fyrir verkið. “ - Peter greip aftur til 

kíkisins og skoðaði ferjuna betur sem sigldi þarna á fullri 

ferð: -  

“ Nei - nei!  Hvað var nú þetta!!?: - Undrunartón gætti í 

rödd Peter: -  

“ Hvað nú, hvað nú? “ - Grími var brugðið og átti allt eins 

von á því að fá slæmar fréttir:  

“ Ég veit ekki alveg hvað hér er í gangi en eitthvað fauk í 

þessu framhjá mér og festi sig við mastrið. “ – Peter 

fikraði sig frameftir til að skoða dularfulla sendinguna: -  

“ Margt einkennilegt hefur við borið á ferðinni en þetta 

sem nú blasir við skákar öllu hinu: “ 

“ Seg mér fréttir maður annars spring ég hér af 

spenningi.  Út með fréttina. “ - Grímur gerðist óðamála.  

Enda í engu nær: 

“ Síða úr dagblaði límdi sig utan í mastrið.  Hvaðan hún 

er kominn skaltu ekki spyrja mig um.  Ekkert skip er í 
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grenndinni. “ – Nú var Peter öllum lokið og gat ekki 

lengur varist hlátri. 

“ Síða úr dagblað?!!  Eru þeir farnir að senda dagblöð út 

á sjó bara si svona og í loftköstum.  Ertu að meina þetta 

eða er eitthvað vafasamt grín í gangi hjá 

skútuskipstjóranum og Enska Peter?  Frá hvaða landi er 

snepillinn? “ – Grímur fylltist sem vonlegt var efa og 

tortryggni. 

“ Bíddu aðeins á meðan ég kanna málið. “ – Hann 

breiddi úr sneplinum á milli handa sinna og reyndi að 

hafa það í skjóli af sér sjálfum.  Blaðið var þurrt sem 

sagði viðtakanda bara eitt.  Það hafði borist yfir til þeirra 

án þess fyrst að snerta hafflötinn.  Bara það gerði málið 

ennþá dularfyllra en áður.  Og var vart á bætandi.  Hann 

leit á letrið greip svo enn til kíkisins og skoðaði umhverfið 

og svo aftur á radarskífuna sem snérist í stanslausa 

hringi án þess að nema neina mótstöðu nema hana sem 

þegar var búið að uppgötva fyrir austan bátinn.  En 

svarið var hvergi að finna.  Dagblaðssíðan var jafn 

dularfullt og áður: - “ Kafbátur “ - skaut upp í huga hans.  

En hann eyddi þeim möguleika strax út aftur: 

“ Halló!  Halló.  Ertu þarna.  Halló! “ - Grímur beið 

niðurstöðu: 

“ Já, halló, herra óþolinmóður!  Eitthvert hrognamál og 

óskiljanleg tákn eru út um allt blað og þrjár ljósmyndir. “ - 

Þögn kom á meðan Peter glímdi við gátuna og Grímur 

reyndi að skilja málið á hinum endanum. 
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“ Mér dettur í hug Kínverska. “ - sagði hann:  

“ Kínverska!! “ – hváði Grímur. 

“ Já, Kínverska!!  Og hættu að éta allt upp eftir mér.  

Málið er mér jafn snúið og þér.“ 

“ Snú.. Hm - Ég meina - þetta er skrítið.  Losa flugvélar 

sig við sorp á flugi? “ - Grímur kom með innlegg inn í hið 

einkennilega mál og nefndi þetta til að segja eitthvað: - 

“ Það getum við bókað minn kæri og gamli vinur að er 

ekki skíringin. “ - Peter leit út á hafið ef ske kynni að fleiri 

álíka sendingar væru á leiðinni.  Eina sem sást voru æ 

fleiri hvítir öldutoppar.  

Mennirnir ræddu svolitla stund til viðbótar og kvöddust 

án frekari niðurstöðu í “ blaðsíðumálinu “ með loforði 

Peter um að vera í samband þegar til Færeyja kæmi og 

fyrr fengist botn í sendinguna óvæntu.  Sem reyndar 

hvorugur gerði ráð fyrir að yrði: 

“ Munið eftir að biðja fyrir okkur og líka brælunni að hún 

verði okkur ekki of erfið: “ –  

“ Ekki málið.  Bless vinur og góða ferð. “ – Grímur 

kvaddi. 

Peter stakk símanum í leðurslíðrið áföstu belti sínu og 

dró lokið yfir og braut blaðið saman og stakk á öruggan 

stað innanklæða til minningar og síðari skoðunar.  

Ritningarstaður skaut niður í huga hans: 
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“ Allt getur alla hent, sömu örlög mæta réttlátum og 

óguðlegum, góðum og hreinum og óhreinum, þeim 

er fórnfærir og þeim er ekki fórnfærir. Hinum góða 

farnast eins og syndaranum, og þeim er sver eins og 

þeim er óttast svardaga.   Það er ókostur við allt, 

sem við ber undir sólinni, að sömu örlög mæta 

öllum, og því fyllist hjarta mannanna illsku, og 

heimska ríkir í hjörtum þeirra alla ævi þeirra, og 

síðan liggur leiðin til hinna dauðu.   Því að meðan 

maður er sameinaður öllum sem lifa, á meðan er 

von, því að lifandi hundur er betri en dautt ljón. “  

(Préd 9:2-4) 

Peter rak upp skellihlátur við þessi Orð Predikarans.  

Upphafsorð textans áttu einkar vel við atburði síðustu 

mínútna.   

Á ferð um hafið á skútu geta ýmsir hlutir gerst og margir 

óvæntir líkt og áhöfnin á Extol upplifði síðustu dægrin. 

Ferjan var horfin úr sjónhring mannsins og þar sem 

skipið áður sigldi var nú ekkert nema bláar öldur með 

hvíta toppa og ský í bakgrunni. 

Klíferinn rembdist við að gera sitt gagn þótt einsamall 

væri og tókst með ágætum.  Hraði skipsins var 

ásættanlegur og hafði lítillega bæst við hann og kominn í 

á fimmtu sjómílu.  Þetta staðfesti hraðamælirinn.  Margt í 

augnablikinu leit út fyrir að ekkert yrði úr þessari brælu 

sem spáð var og lægðin annaðhvort minnkað eða stefnt í 

aðra átt en ráðgert var.  Og sá þess þegar merki að úr 

vindi væri að draga.  Hvítu öldutoppunum fór fækkandi 
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og úr veltingi hafði lítillega dregið á allra síðustu 

mínútum.  Héldi áfram sem horfði var vel mögulegt að 

hífa upp stórseglið og önnur segl og sigla fulla ferð.  Enn 

voru þau nokkurn veginn á áætlun þótt öll áætlanagerð 

væri erfiðleikum bundin undir vindaflinu einu.  Að gera 

áætlun var einfaldlega merkt skynsemi. 

Filip var mættur í eldhúsið og mátti á milli grilla í hann 

gegnum kýraugað við hlið káetuhurðarinnar.  Allt í einu 

birtist loðin hundshaus með lafandi tungu í þessum 

glugga en hvarf fljótt aftur.  Kominn var Undrandi eftir 

hvíldina í illa bundnu bæli sínu til að gá til veðurs og 

horfa augnablik á Peter í gegnum þetta auga og hafði 

notað til þess stólinn undir glugganum.  Úr veðrinu hafði 

stórlega dregið og ekkert sem hindraði áhöfnina í að 

sigla með öllum tiltækum krafti ef áfram héldi sem horfði.  

Vaktaskiptin framundan voru upplögð í verkið og óþarfi 

að kalla út frívaktina því enn var hvort eð er fullsnemmt 

hífa upp fleiri segl. 

Peter tók fram undarlegan snepilinn og rýndi í 

óskiljanlegt letrið og leit aftur í kringum sig til skíringar án 

þess að komast til botns í málinu.  Ein þriggja myndanna 

var af miðaldra manni í vinnufötum standandi ofan í 

skurði og haldandi á haka sem hann bjó sig undir að 

höggva með í moldarbakkann fyrir framan sig.  Við hlið 

hans stóð skófla.  Í eitt horn hjólbara glitti í horni 

myndarinnar og stígvélaklæddar fætur á 

skurðbakkanum.  Ef vel var gáð mátti líka sjá svartan og 

hvítan kött sem lá þarna og fylgdist gaumgæfilega með 

vinnu mannsins með hakann.  Af myndinni að dæma og 
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klæðnaði mannsins var líklega um fanga að ræða og 

stígvélin varðmannsins sem gætti fangans. 

Hátalarinn á dekkinu ómaði.  Skiljanleg orð bárust frá 

honum þótt tungumálið væri framandi og skruðningar að 

mestu hættar.   

Á slaginu 12,00 opnaðist káetuhurðin og algallaður og 

saddur Filip birtist í gættinni ásamt plastpokaklæddum 

og pakksöddum Undrandi sem sætti sig við 

múnderinguna og fann skjólið sem hún veitti.  Hundurinn 

var hinn hressasti þótt veltingur væri og benti til 

sjóhreysti seppa sem góð matarlyst undirstrikaði. 

Veðrið var gengið niður og hægt að auka seglabúnað 

skipsins.  Peter dreif sig af dekki til að matast og kom 

svo að vörmu spori upp aftur og með honum Mary.   
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Hvalavaða, kafbátar, Færeyjar í 

sjónmáli. 

12 kafli 

 

Eftir snöggan matmálstíma gaf áhöfnin sér tíma til 
að funda á dekkinu og ákveða næstu skref. Á 
meðan Filip stóð yfir pottunum heyrði hann 
veðurfréttir frá Enskri veðurstofu og teygði spáinnsig 
inn á svæðið sem Extol var nú á og alveg í 
samræmi við veruleika fólksins. Æ færri hvítir 
öldutoppar sáust og dekk að mestu orðið þurrt 
nema einstaka bára sem teygði vota arma sína inn 
á þilfarið og renndi sér eftir dekkinu til þess eins að 
hafna aftur fyrir utan. 
Klíferinn stóð sig með prýði og hraðinn orðin rúmar 
fjórar sjómílur. Vindurinn vann með ferðalöngum og 
hagstæður straumur. Menn gerðu sig tilbúna í 
uppsetningu stórseglsins. Áður en af því varð 
gerðist atvik á hafinu stjórnborðsmegin sem 
orsakaði töf á framvindu málsins. Hvalirnir.  
Hvalavaðan var í um fimmtíu metra fjarlægð frá 
bátnum. Vaðan taldi tugir dýra. Kannski eitt hundrað 
eða fleiri. Dýrin stungu hausnum upp úr sjónum og 
blésu. Gufustrókar stóðu upp úr öllum þessum 
samankomnu hvalshausum á þröngu, afmörkuðu 
svæði. Til skiptis köfun og svo aftur upp með 
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hausinn og blásið. Væri lúðrar tengdir öllum þessum 
blásandi hvalshausum yrði til mikil og eyrnaskerandi 
hávaði. Auðvelt var að þakka Guði fyrir að svo var 
ekki. Þvílíkur hávaði yrði þá til. 
Vaðan synti sömu stefnu og skútan og hægði á sér 
til að fá fylgt henni eftir. Eðlislæg forvitni dýrana 
hafði hægt á þeim. Ljóst er að svona hvalavaða fer 
hratt yfir og hraðar heldur en Extol fékk gert á 
aðeins einu segli. Forvitnin er magnað fyrirbrygði og 
togar lífið oft hingað og þangað.  
Filip þaut í hendingskasti í átt að lúkarskappanum. 
Hann vildi mynda þessi fyrirbrigði á hafinu. Peter 
skoðaði mastrið og snéri sér svo að Filip til að eiga 
við hann orðastað og sá að pilturinn var horfinn og 
um það bil að hverfa niður í mannaíbúðirnar með 
miklum flýti. Hvalirnir syntu í þéttum hóp. Athygli 
Peter á þeim vaknaði sem skömmu áður hafði verið 
niðursokkinn í hugsanir um uppsetningu seglsins og 
vinnuna kringum það að fátt annað komast að. 
Hann skildi æðibunugang sonar síns. Enda vel 
kunnugur áhuga hans á góðu myndefni og 
ljósmyndun. Hluti af ferðaáætlun fjölskyldunnar voru 
myndir. Nokkrar mínútur til eða frá skiptu engum 
sköpum og ljóst að seglin fengju sína stöðu í 
mastrinu innan harla skamms tíma og að Extol næði 
brátt upp fullum hraða. Hver mínúta skiptir ekki alltaf 
öllu máli fyrir siglinguna og stundum má hún vel 
nýtast til annarra verka eins og ljósmyndun. 
Hvalavaða í fáeinna metra fjarlægð var engin 
daglegt sjón heldur sjaldgæfur viðburður sem fáir 
upplifa með eigin augum. Fjölskyldan var jú á 
skemmtisiglingu en ekki í stífri akkorðsvinnu þar 
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sem afköstin skipta öllu. Líkt og Peter skildist af 
lýsingum Gríms vinar síns að gilti mikið hjá 
íslendingum sem hann sagði vera mikið tarnafólk. 
Hamhleypur til verka og að klára allt á sem 
skemmstum tíma. Honum þótti vænt um Íslenska 
þjóð og fannst mikið til hennar koma. Harðduglegt 
fólk. Aðrir fjölskyldumeðlimirnir voru honum 
samstíga í málinu.  
Undrandi spenntist allur upp við hvalavöðuna og rak 
upp gamalkunnugt bofs af einskærum spenningi, 
æsingi og stressi. Eins og ástandið var nú á honum 
þótti Mary ráðlegt að læsa króknum í hálsól 
skepnunnar til að sundtökin tæki ekki við hjá henni 
og allt færi í fát um borð.  
Undrandi reisti sig upp á afturfæturna og tyllti 
framfótunum á rekkverkið sömu megin og hvalirnir 
syntu og eins langt og bandið heimilaði og fylgdist 
áhugsamur með hvölunum sem voru svo nálægt 
skipinu að einhverjum hefði þótt óþægilegt. En ekki 
Undrandi.  Hann naut augnabliksins og átti þá ósk 
eina að fá brugðið sér út fyrir borðstokkinn og synda 
með vöðunni og leika sér við hana litla stund. 
Hvernig svo sem hvalirnir tækju félagsskapnum. Á 
það yrði ekki látið reyna og líklega hans banabiti: 
" Vá maður Þetta er ægifagurt! Þeim hefur fjölgað 
og telja áreiðanleg eitt hundrað dýr hið minnsta! 
Þvílík sporðaköst, bægslagangur og blástrar. " - 
Filip kom upp og stillti sig af við rekkverkið á 
stjórnborða og tók myndir í gríð og erg: -  
" Mamma! Sæktu vídeóvélina og beindu henni að 
vöðunni. Við látum ekki slíkt happ okkur úr greipum 
ganga. Þessar myndir verða frábært innlegg í 
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myndina sem við vonandi náum fyrr en seinna að 
búa til úr ferðum okkar um sæinn og sínum á BBC 4 
" - sagði hann óðamála.  
Mary þaut niður og koma upp aftur að vörmu spori 
með töskuna sem vélin var geymd í. Áhuginn á 
viðfangsefninu leyndi sér ekki.  
Í óðagotinu kom ljós að engin spóla var þarna og 
ekki um annað að ræða fyrir Mary en að skjótast 
aftur niður og sækja spólu: 
" Hvar geymirðu filmuna. " - Sagði Mary: 
" Æ æ! Gleymdist hún. Oh! Gat verið! Hún er í 
skúffunni í borðinu inn í herberginu mínu. Fljót, fljót " 
- sagi Filip og beindi vélinni til hægri og vinstri og 
snéri henni ýmist upp á rönd eða lárétta stöðu.  
Margt gerðist á sama tíma og orðið ljóst að hvalirnir 
skiptu hundruðum í einum þéttum hrærigraut á 
hafinu. 
Tveir hvalir tóku sig skyndilega út úr hópnum og 
stefndu beint á bátinn á töluverðri ferð og köfuðu 
samstilltri köfun augnabliki áður en af árekstri varð 
og náði að skvetta með sporðinum þar sem 
hundurinn stóð og hverfa svo undir kjöl bátsins og 
koma upp hinum megin og taka sveig fram fyrir 
stefnið og hverfa aftur til hópsins síns. Væn sjógusa 
gekk yfir æstan seppa frá þessum tveim 
hvalssporðum að hund greyið hreinlega hvarf 
stundarkorn í ágjöfinni sem kom. Mary var byrjuð að 
mynda allt sem fyrir auga linsunnar bar. Undrandi 
missti takið á handriðinu og stóð stundarkorn á 
dekkinu og hristi sig sem mest hann mátti. Nú kom 
svarti ruslapokinn sér vel því undir honum var seppi 
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þurr og aðeins hausinn gegnblautur og hans fjórar 
lappir: 
" Sá aldeilis fékk til tevatnsins. Hundgreyið 
gersamlega færðist í kaf af skaflinum. " - sagði 
Peter og skellti sér á lær af hlátri. Var atvikið enda 
bráðfyndið. Æsingur seppa minnkaði ekkert við 
þetta því Undrandi reisti sig aftur upp á afturfæturna 
með framfæturna á handriðinu eins og áður og gelti 
þar af öllum kröftum til hvalahópsins og hoppaði á 
afturfótunum upp í loftið, hvort sem hann vildi skora 
alla hvalina með tölu á hólm eða aðrar ástæðu lágu 
til grundvallar hávaða hans og afturlappa hoppi:  
" Nú veit ég. Við endurskírum hundinn og köllum 
hann framvegis - Hávaði – ekki Undrandi " - sagði 
Filip án þess að líta af viðfangsefninu við hlið sér.  
Klikk- klikk- klikk- klikk heyrðist frá myndavélinni 
sem enn var ýmist í láréttri stöðu eða höfð upp á 
rönd og aðdráttarlinsan dreginn fram og til baka eftir 
þörfum og mótífi. Einskonar " dansspor " voru stigin 
þarna við rekkverkið af hinum kornunga Filip. Eitt til 
vinstri og annað til hægri. Snú í hálfhring og vélini 
beint frameftir skipinu. Og aftur snú en nú í 
gagnstæða átt. Klikk, klikk,klikk. 
Peter fylgdist með. Hann stóð við stýrið. Extol hélt 
stefnunni. Mary náði að festa atburðinn á filmu er 
hvalirnir tveir tóku sig út úr hópnum og syntu að 
bátnum og líka gusuna sem Undrandi fékk yfir sig. 
Skotið að tarna var óborganlegt. Vídeóvélin suðaði. 
Allt sem hún nam varð eftir á spólunni. Nokkrum 
mínútum síðar var svo allt afstaðið og hvalavaðan 
kominn langt framfyrir skipið í sömu stefnu. 
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" Hvaða hvalir voru þetta? Það væri gaman að vita. 
" - sagði Mary þegar hasarinn var um garð gengin 
og hún búin að ganga frá vélinni og setja ofan í 
töskuna og láta inn fyrir káetudyrnar og þar á bríkina 
og efstu tröppu stigans.  
Filip skaust niður og kom upp með ljósmyndabók 
sem ýmis dýr voru í og hvaltegundir og fletti í 
bókinni og fann mynd: 
" Er þetta ekki tegundin? " - sagði hann við móður 
sína og benti fingri á mynd. Peter kíkti yfir öxl konu 
sinnar og virti myndina fyrir sér með fólkinu:  
" Ekki nokkur vafi. Sérkennileg lögun haussins er 
besta vísbendingin og trjónan sem stendur framúr 
honum " - sagði hún fullviss eftir að hafa skoðað 
myndirnar af skepnunni í svolitla stund: -  
" Grindhvalur. Líka kallaður marsvín " - las Filip: 
" Grindhvalur er með kúpt höfuð og löng og mjó 
bægsli sem minna á fuglsvængi: -  
" Fuglsvængi "- heyrðist í Peter. -  
Filip þagnaði og hélt svo lestrinum áfram: 
" Hann er mjög dökkur, nánast svartur, en á 
kviðnum hefur hann hvíta rönd. Hann er 4-8 m á 
lengd og 1,8-5 tonn að þyngd.  
Kýrin er talsvert minni en tarfurinn. Aðalfæðan er 
smokkfiskur: -  
" Smokkfiskur. Oj bara. Það er aldeilis 
matarsmekkur sem skepnan hefur " – Peter greip 
aftur inn í. 
" Pabbi!!! " – Óþolinmæði gætti í rödd Filip:  
" Allt í lagi. Allt í lagi. Haltu bara áfram. Ég skal ekki 
grípa meira fram í fyrir þér. " –  
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Filip horfði augnablik á föður sinn með þungu 
augnaráði sem við það bar fingur upp að vörum 
sínum sem skírt merki um að halda sér á mottunni, - 
leit svo aftur á bókina og hélt lestrinum áfram:  
" Hann hefur tennur í báðum skoltum. Hann er 
geysilega félagslyndur og heldur sig í mjög stórum 
hópum, hundruðum og jafnvel þúsundum saman.  
Mjög er sérstætt að sjá hversu þétt þeir sofa saman, 
svo þétt að bægslin snertast. Frægastir eru 
Færeyingar fyrir veiðarnar á þessum hval. " – Filip 
lokaði bókinni: 
" Ekki grípa svona fram í rétt á meðan maður les " - 
sagði Filip við föður sinn í ásakandi tón: 
" Þetta truflaði mig. " - Orð sonarins kveikti hlátur hjá 
föðurnum sem minntist atburðarins með Grím og 
eigin viðbrögðum. Hann hafði gleymt sér og fallið í 
sömu gryfju: 
" Hvað er svona fyndið? " - Spurði Mary:  
" Ekkert, ekkert. Bara að hugsa: "  
" Halló maður minn! Heldur þú að þér líðist þetta. 
Svona út með sprokið án tafar! Hvað er svona 
fyndið? " – sagði Mary.  
Peter sagði fólkinu þá alla sólarsöguna um Grím og 
sínum eigin viðbrögðum og einnig frá blaðinu sem 
fauk til hans af hafi og dró snepillinn upp úr 
skyrtuvasanum máli sínu til stuðnings og sýndi 
fólkinu og gerði þau jafn forviða og hann sjálfur var:  
" Strákurinn kippir í kynið að allavega þessu leiti " - 
sagði Peter og klappaði Filip á öxlina.  
Skepnurnar voru enn í sjónmáli. Gufustrókarnir 
framundan sáust enn. En hraðinn var ólíkur og ljóst 
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að hópurinn yrði kominn í hvarf áður en langur tími 
liði. 
Undrandi stóð enn á afturfótunum og gapti á móti 
hafinu.  Hann horfði á eftir hópnum. Augun voru kvik 
og fór ekkert framhjá þessum árvökulu augum. 
Undrandi svipurinn á andlitinu birtist og hvarf til 
skiptis. En hans varð engin var og engin til að veita 
honum athygli. Bofs barst út um hundskjaftinn. 
Hreyfing bátsins virtust engin áhrif hafa á þessa 
stöðu og líklegt að seppi hafi lært að stíga ölduna. 
En einnig hann varð að láta undan vegna 
fjarlægðarinnar sem orðin var við hvala hópinn.  Og 
hann gekk til fólksins og lagðist niður við fætur 
þeirra með hausinn á milli framlappanna. Gamanið 
var búið og hversdagleikinn aftur tekin við. Gamanið 
tekur alltaf enda: 
" Úr því að Færeyingarnir veiða þessi dýr er aldrei 
að vita nema við verðum vitni að veiðum þeirra. 
Þessi vaða stefnir í sömu átt og við og endar máski 
daga sína í Færeyskri fjöru á ógurlegum blóðvelli. " 
– sagði Filip og gekk með myndabókina inn í skipið. 
Svolítill tími fór í vangaveltur um blaðið undarlega. 
En allar án niðurstöðu. Allt skorti sem til þurfti. Eina 
sem fólkið hafði var þessi eina blaðsíða. Hún og 
hvernig hún komst í þeirra hendur var sannleikur. 
Annað var sveipað þoku og óþekkt. 
Filip var strax farið að hlakka til að sjá 
grindhvalaveiðar Færeyinga og var ekki í neinum 
vafa um að hópurinn synti inn í vog eða Færeyska 
vík. Þá skildi hann sko vera tilbúinn með 
myndvélarnar sínar og allar spólur tiltækar. Samt 
var mögulegt að hvalahópurinn færi langt framhjá 
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þótt margt á þessari stundu benti til hins 
gagnstæða. Allt kæmi þetta í ljós á næstu tveim, 
þrem dögum. 
Tími alvörunar kom og að koma seglunum upp 
næsta verk áhafnarinnar.  
Vonda veðrið kom ekki eins og spár sögðu til um. 
Böndin sem bundu seglið við ránna voru öll losuð 
og seglið híft upp. Mynd Grænlenska bróðurins 
skírðist eftir því sem seglið dróst ofar og blasti svo 
við í allri sinni fegurð á fulluppdregnu seglinu. 
Vindurinn greip strax í dúkinn. Á böndum strekktist. 
Litli spísslaga skipfáninn, um hálfur metri á breidd 
og rúmlega eins metra langur og mjókkaði niður í 
sjö sentímetra fremst, var dregin upp og þandi sig í 
toppi mastursins. Þegar áhöfninni fannst Guð mæta 
var þessi fáni dreginn upp. Að ekki varð meira úr 
brælunni mátti vel líkja við sigur og bænasvar. 
Áhöfnin vissi að söfnuðurinn heima í Ipswich 
minntist þeirra ávallt í bænum sínum á 
samverustundum í kirkjunni. Á augnablikum 
bænasvarsins var vel viðeigandi að fagna. Var 
bræla sem allir væntu en kom ekki eitthvað annað 
en bænasvar? Á spísslaga skipsfánanum stóð 
nafnið " Extol " og veglegur kross teiknaður fyrir 
framan nafn skipsins. Fáninn var gulleitur með 
brúnu í en stafir og kross svart. Að vísu sást nafnið 
ekki vel nema hjá skipum í nálægð. En slíkt var 
fráleitt óalgengt er nær dró landi. 
Hraðinn lét sig ekki vanta og fór í töluna níu úr 
rúmlega fjórum. Aldrei var að vita nema 
hraðmælirinn næði tölunni tíu, sem var frekar 
sjaldgæft en þekkt í siglingasögu Extol. Í 
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skipsdagbókinni var töluna fimmtán og hálf sjómíla 
að finna sem áhöfnin upplifði á siglingunni yfir hafið 
frá Grænlandi til Íslands, einmitt á vakt Filip. 
Undirskriftin í dagbókinni sagði allt um það hver var 
á vakt. Stoltið blasti við með undirskriftinni FILIP og 

ritað með stærri stöfum en venjulega. Fimmtán 
sjómílna hraði heyrði til algerra undantekninga. 
Hraði seglskútu er upp og niður og stundum mikill 
og stundum lítill og stundum hreinlega engin þegar 
ekki bærist hár á höfði og fátt að gera nema bíða, 
biðja og vona. Þrautlendingin var vélaraflið sem 
þessi áhöfn hafði ekki enn þurft né heldur viljað 
grípa til á hafi.  
Klukkutími var liðinn af vakt Filip og allt fólkið enn á 
dekkinu. Seglin blöstu við og voru tignarleg sjón. 
Sjórinn freyddi við stefni skútunnar og gengu hvítar 
bylgjur aftur með henni á báðum hliðum og runnu 
svo saman við skutinn. Komið var fínasta veður. 
Extol stefndi í að ná tíu sjómílna hraða.  
Kafbátur sigldi þvert á stefnu Extol í um tveggja 
sjómílna fjarlægð. Liturinn var hefðbundin fellulitur 
kafbáta og herskipa. Dökkgrár og kuldalegur en 
samt ágætur og gerði sitt gagn sem felulitur. 
Kafbáturinn var stórt skip og stóð turninn töluvert 
fyrir framan miðju eins og gjarnan er hjá stærstu 
skipum þessarar tegundar. Peter greip til kíkisins og 
skoðaði ferlíkið í sjónaukanum. Maður sást í 
turninum og svo örskömmu síðar nokkrir menn í 
viðbót. Kafbáturinn var nýlega kominn upp á 
yfirborðið. Radar Extol hafði skömmu áður sýnt autt 
svæði allan hringinn. Áhafnarmeðlimur bátsins sást 
beina kíki í átt að Extol. Kíkjarnir horfðu hvor á 
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annan úr sitt hvorri áttinni. Risastór myndin á 
seglinu var sennilega það sem vakti áhuga 
kafbátamannsins á krílinu sem sigldi þarna seglum 
þöndum. Kafbáturinn sjálfur var það sem kveikti 
áhuga Peter og hans fólks sem sat á 
yfirbyggingunni og fylgdist með. Peter sá að annar 
maður tók við kíkinum af hinum. Í kjölfar bátsins 
kom annar bátur upp á yfirborðið og var tignarlegt 
að sjá hann birtast svo skyndilega upp úr hafinu og 
eins og lyftast upp í einu lagi eins og risavaxinn 
hönd hjálpaði þar til. Þar sem ekkert var augnbliki 
áður sáust nú risakafbátar og öflug hertól. Þessi var 
í engu minni en hinn. Áhöfn Extol fylgdist með 
bátunum tveim og velti vöngum yfir hlutverkinu og 
hvað til stæði.  
Ekki varð undrunin minni í litla knerrinum er efsti 
hluti þriðja kafbátsins kom í ljós sem freyddi á sem 
svo fáeinum andartökum síðar var allur kominn í ljós 
og sigldi sömu stefnu og hinir. Peter velt því fyrir sér 
hvort heil kafbátaherdeild væri þarna á ferðinni undir 
yfirborðinu. En allt benti til þess að neðansjávar 
flotinn væri kominn fram og að ekki væru fleiri á 
ferð. Á hvað leið þeir voru og hvert verkefnið væri 
var ekki nokkur leið að geta sér til um og ólíklegt að 
upplýsingar um það lægju á lausu þótt falast yrði 
eftir. Vel sást er þrenningin á sjónum hægði ferðina 
og virtist dóla áfram í rólegheitum. Maður sást í turni 
báts númer tvö og svo fleiri menn. Sama gerðist í 
bát númer þrjú. Fyrst kom einn og svo fleiri. Sjö til 
átta menn sáust standa í turni hvers báts og í þeim 
öllum menn með kíki að skoða Extol sem sigldi sem 
mest hann mátti á vit síns áfangastaðar og nálgaðist 
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kafbátanna. Báturinn sem síðastur kom sigldi með 
hinum. Öldurnar sáust vel er þær gengu fram yfir 
stefnið og svo aftur eftir honum og brotnuðu á 
turninum og hvítt freyðið sem kom við áreksturinn 
og barst aftur eftir honum og í sjóinn við skutinn. 
Skrokkur kafbáts liggur lágt og þarf ekki mikla 
ölduhæð til að allt ofandekks hverfi og turninn einn 
standi upp úr. 
Peter leitaði að merkjum utan á skipunum til að fá 
glöggvað sig á hvaðan bátarnir væru en fann hvergi. 
Skyndilega var Bandaríska fánanum veifað úr 
fremsta bátnum og greinilega forustubátur. 
Spurningunni hafði verið svarað um þjóðernið. Mary 
hljóp strax til og sótti Breska fánann og svo Filip 
sem tók niður skipsfánan. Örskömmu síðar plasti sá 
Breski við og veifaði til þeirra Bandarísku. Fólkið 
hafði oft lent í þessari stöðu á sínum sjóferðum og 
heilsað öðrum skipum með eigin þjófána og þekkti 
hefðirnar sem giltu við slík tækifæri. 
Skipin sigldu hægustu ferð og nálgaðist seglskútan 
þau. Að óbreyttu yrði skammt á milli þeirra. Kannski 
eitt, tvö hundruð metrar í bátinn sem næstur var og 
síðastur birtist. Áður en til þess kom setti flotinn á 
fulla ferð og hélt í vesturátt og fjarlægðist litlu 
bátsskelina ótrúlega hratt. Fyrsti báturinn lét sig síga 
í hafið og svo hinir á eftir honum. Á undraskömmum 
tíma voru þeir allir horfnir og hæglátar öldurnar eina 
sem sást: 
" Engir smá bátar sem Kaninn er með í siglingum 
um hafið hvort sem er ofansjávar eða neðansjávar " 
– sagði Filip og klóraði sér hraustlega í kollinum og 
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beygði sig svo yfir Undrandi og strauk honum um 
saltan kollinn: 
" Voðalega voru hvalirnir vondir við þig. Við þurfum 
að skola saltið burt svo þig fari ekki að klæja og 
kláðinn geri þig óðan. " - sagði Filip við hundinn 
sinn. 
Undrandi teygði upp hausinn og vildi sleikja Filip í 
framan en hann stóð á fætur áður en af því varð. 
Enda ekkert sérstaklega hrifin af svoleiðis 
hundasleikjum. 
Ferðin hélt áfram. Vaktirnar liðu og þrímenningarnir 
leystu hverjir aðra af. 
Tveim dögum síðar blasti við ánægjuleg sjón er 
glitta tók í Færeyjar. Mary stóð vaktina og var 
einsömul á dekkinu er gleðin af landsýninni 
opinberaðist í hjarta hennar. Svo vildi til að Peter 
var á vappi í íbúðunum og sötraði sjóðheitt te og 
hún stóðst ekki mátið og kallaði niður til hans þessar 
gleðilegu og langþráðu fréttir: 
" Land framundan. "  
Peter kom upp í einu stóru stökki til að skoða 
aðstæður. Rauk svo aftur niður og rakleitt í sjókortið 
og mælitækin. Hann sá að best væri að sigla norður 
fyrir eyjarnar með stefnu á Tröllanes og beygja inn 
fjörðinn að vestan verðu og sigla á vélaraflinu suður 
þrönga leiðina niður til Klaksvíkur. 
Á meðan hann vann sitt verk opnuðust dyrnar á 
herbergi Filip og út kom Undrandi og geispandi 
herbergisfélaginn: 
" Jæja, drengur minn! Þá er landsýn framundan og 
við að komast að leiðarlokum í fyrsta áfanga. " - 
sagði Peter án þess að líta upp frá kortunum: 
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" Heyrðirðu þetta Undandi minn " - sagði hann og 
kyssti hundinn á kollinn og týndi svo út úr sér hárin 
sem komu. 
Upp á dekkinu blasti landið við og enn í töluverðri 
fjarlægð. Skriður Extol var ágætur og um sjö 
sjómílur. Peter kom upp með nýjan útreikning og var 
stefnunni breytt til samræmis við hann og 
Tröllanesið haft lítið eitt á bakborða. Gleði ríkti í 
herbúðunum og hvert andlit brosandi og glatt.  
Meira að segja á andliti Undrandi var eitthvað sem 
vel gat verið bros. Enda full ástæða til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

Jóan Paulívar á Króntindi 

13 kafli 

 

Peter rýndi í tölur mælitækjanna af litlum skjá og skoðaði 

sjókortið fyrir framan sig. Hann skrifaði athugasemdir á 

blað og gerði útreikninga á gamla vasareiknivél sem 

lengi hafði fylgt honum og gekk fyrir rafhlöðum, ekki 

sólarljósi.  Vélin var í stærra lagi og „hlunkur „ - eins og 

Filip nefndi garminn sem miðað við litla gsm- símtækið 

hans líka var bara hlunkur.  Tölur voru stimplaðar inn og 

þrýst á hnapp og útkoma fengin.  Með tækinu, 

garminum, var hann fljótur að reikna út stefnuna.   

Filip sat við borðið og las Biblíuna.  Pottarnir stóðu á 

gaseldavélinni með skálkunum allt í kring sem hélt þeim 

kyrrum yfir gasloganum.  Fæðan kraumaði í þessum 

pottum og lagði ilminn um vistarverurnar.  Tíminn á 

meðan maturinn eldaðist var ágætur til Biblíulesturs.  

Allir sem vilja finna sér sitt næði.  En Guð vill Guð ekki 

að menn gleymi sér.  Og minnir þá á.  Skyndilega sauð 

súpan uppúr pottinum.  Filip stökk á fætur og lækkaði 

hitann og súpan seig niður.  Slatti varð eftir á eldavélinni: 

„ Vakandi drengur!  Vakandi!  Ekki gleyma þér við 

lesturinn. „ - Faðir hans vissi hvað fram fór handan við 

þunnt þil kortaklefans.  Skellur heyrðist er vasareiknirinn 

féll á gólfið af olnboga sem óvart rakst í „ hlunkinn. „: 
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„ Vakandi pabbi minn!  Vakandi! „ - heyrðist í Filip sem 

sá höfuð föður síns birtast í dyragættinni og hönd teygja 

sig í vasareikninn á gólfinu og elta uppi tvær rafhlöður 

sem losnuðu úr við höggið og rúlluðu á undan hendinni:  

„ Hana.  Náði ykkur „ – heyrðist.  Og: 

„ Þetta var óvart og getur hent alla „ – Peter varði gerðir 

sínar. 

„ Alveg eins og talað út úr mínu eigin hjarta „ – sagði 

Filip. 

Hlátur barst handan við þilið: 

„ Allt í lagi.  Allt í lagi.  En…. Jæja, skiptir ekki máli. „ -  

Eini sem fagnað var Undrandi sem leiddist svolítið.  Nú í 

það minnsta fékk hann tækifæri til að reisa haus frá gólfi 

og fylgjast með og horfa á rúllandi rafhlöðurnar og 

höndina sem elti þær uppi og greip.  Og áhugi hans 

viðhélst er Filip dró fram sekkinn með matnum í og lét 

eina lúku af þurrfóðri í skál.  Þetta var nægjanleg ýting til 

að reisa hann á fætur: 

„ Alltaf jafn gráðugur og lystugur, Undrandi minn „ - Filip 

talaði til hundsins.   

Brak heyrðist á mjúkri veltunni og annarskonar hljóð líka 

er aldan kyssti borðstokkinn með mildu og varfærnu 

skvettuhljóði.  Allt fylgifiskur sjóferða.  Endalaust brak og 

skvettur sem aldrei vill hætta og er stundum mjúkt og 

stundum harkalegt og ógnandi.  Á milli komu svo 
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ægilegar öldur á hæð við fjöll - en á hreyfingu.  

Eyðingarmátturinn er gríðarlegur og krafturinn mikill sem 

leysist úr læðingi er stór alda missir jafnvægið og veltur 

fram yfir sig.   

Nú var öðruvísi umhorfs og hafið ljúft og varfærið. 

Landsýnin jók spenninginn í ungu hjarta Filip.  Að geta á 

nýjan leik stigið fæti á fast land var góð hugsun sem gaf 

vissa þægindatilfinningu.  Vissulega hafði ferðin verið 

honum ánægjuleg og full af óvæntum atvikum. 

Eftir að hafa étið nægju sína og lapið svolítið vatn færði 

seppi sig yfir til Peter og reisti sig upp á afturfæturna 

með framfæturna ofan á borðplötunni og horfði yfir 

borðið.  Einnig það varð leiðigjarnt og hann yfirgaf 

svæðið og lagðist í fletið sitt sem nú var kyrrt.  Slakt 

bandið lafði enn og beið herslu.  Hvenær tími til verksins 

gæfist vissi víst engin um. 

Alveg eins og brakið áttu böndin upp eftir mastrinu erfitt 

með að vera hljóð og slógust utan í það hvenær sem 

tilefni gafst.  Sem var oft og þurfti lítið til. 

Káetuhurðin stóð opinn upp á gátt og barst ómurinn frá 

dekkhátalaraunum niður til skipverja.  Rifa á gluggum sitt 

hvoru megin á yfirbyggingunni bjuggu til gegnumstreymi 

lofts inn í vistarverunum og bar matarilminn með sér upp 

til vaktarinnar.  Raddirnar sem best heyrðust töluðu á 

Færeysku og sögðu hvorri annarri fregnir af veiðum og 

aflabrögðum.  Þorskurinn var misjafnlega sprækur hjá 

þessum bátum og virtist veiðin líflegri suður af eyjunum 
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en norður af þeim, miðað við orðkallanna.  Sá guli var 

gjöfulli þessa stundina, en minna um ýsu og sprakan vart 

sást nema hjá einum sem línan kom með upp og honum 

fannst ástæða til að geta um í stöðina.  Svona fréttir bar 

hátalarinn fólkinu og gaf þeim svolitla innsýn í veröld 

bátasjómannsins. 

Andrúmsloftið var hlaðið bylgjum sem með réttum 

tækjabúnaði var hægt að greina.  Veröldin er 

sannkallaður undraheimur og full af ósýnilegum 

rafbylgjum sem skutlast um í loftinu og menn nýta með 

réttri tækjaeign.  Allt ósýnilegt berum augum manna en 

samt til staðar.   

Mary fylgdist með.  Sjö litlir fiskibátar voru framundan.  

Allir þessir bátar voru að, nema einn sem skyndilega tók 

sig út úr og stímdi til lands.  Vinnudeginum var að ljúka.  

Líklegt var að hluti raddanna sem hátalarinn flutti væri frá 

þessum bátum en gátu líka verið lengra að komnar.  

Kæmi ekki staðsetning var útilokað að geta sér neitt til 

um þetta. 

Vindinn lægði enn.  Seglabúnaður Extol lafði og úr hraða 

skútunnar dró.  Annað veifið fengu seglin kraft og 

þöndust út.  En aðeins í stutta stund.  Svo löfðu þau 

aftur.  Hraði Extol datt niður fyrir eina sjómílu og 

minnkandi.  Viftuspaðinn aftast á bátnum snérist 

löturhægt en samt nóg til að framleiða svolítið rafmagn 

inn á geymanna fimm.  Fiskibátarnir færðust nær á 

meðan enn var skriður á skútunni.  Karlar sáust starfa á 

dekkinu.  Annar bátur tók sig út úr og sigldi fulla ferð í 

burtu. 
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Fiskur dróst upp með línunni.  Mary horfði í gegnum 

sjónaukann og fylgdist með línuna og fiskinum. 

Peter gerði sína útreikninga við kortaborðið og las af 

tækjunum á veggnum gegnt sér.  Hann varð þess 

áskynja að Extol missti ferð og sannfærðist endanlega 

eftir að hafa kík út úr einum glugga yfirbyggingarinnar.   

Hann gekk upp á dekk.  Úti mætti honum lognið sem 

annað veifið hleypti að svolitlum vindhviðum en náðu 

samt vart að hreyfa dúkanna sem lágu upp eftir 

mastrinu: 

„ Bara allur vindur úr honum „ – sagði Peter: 

„ Líklegt er að blessað lognið tefji komu okkar til 

Klaksvíkur.  En við því er ekkert að gera nema bíða og 

biðja.  Ekki kæmi mér á óvart þó hann snéri sér og blési 

úr annarri átt “ - Hann renndi fingrum gegnum hár sitt.  

Extol var stöðvuð og rak flöt undan vægri öldunni í átt að 

Færeyjum og var lán í þessu óláni og betra heldur en að 

fjarlægjast eyjarnar.  Spaði rellunnar aftast á skipinu 

snérist varla og fór hringinn löturhægt.  Öll 

rafmagnsframleiðsla lá nú niðri.  Fullhlaðnir rafgeymarnir 

gáfu nauðsýnlegan rafstraum og endist vel með 

sparsemi.  Talstöð og siglingatæki héldust virk og höfðu 

forgang. 

Svolítill hópur sjófugla flögraði um í námunda við skipið 

og léku sumir af þeim listir sínar án þess að snerta 

yfirborð hafflatarins í eitt einasta skipti.  Flughæfileikarnir 

leyndu sér ekki hjá þessum sjófuglum sem flugu nokkrar 
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sjómílur á haf út í ætisleit og svo aftur til lands og til unga 

sinna sem enn voru líklega í hreiðrum.  Nokkrir fuglanna 

flugu að bátnum frá hlið og aftur fyrir hann og tóku sveig 

fram fyrir stefnið og svo hátt upp í loft á ógnarhraða bara 

til þess eins að fara aftur niður og renna sér eftir 

yfirborðinu áður en þeir hurfu sjónum bátsverja og til 

hreiðurstæðisins í kletti á landi.  Fáeinir urðu eftir.  Þeir 

voru þögulir og saddir eftir át dagsins.  Hafið var þeirra 

staður og varp ekki mögulegt.  Geldfuglar.   

Undrandi stakk hausnum upp um lúkarshurðina. 

Glamur í leirtaui barst upp til fólksins.  Komið var að 

matmálstíma og ljóst að fjölskyldan snæddi saman.  Slíkt 

var gerlegt með tvennum hætti.  Í höfn eða skipið 

ferðlaust vegna ónógs vinds í seglin líkt og nú.  Höfuð 

Filip birtist í lúkarskappanum: 

„ Matur! „  

Peter var enn upp á dekki og kom niður ásamt Mary 

sinni og gekk rakleitt að kortaherberginu og stillti 

hátalarann niður og tók sitt sæti við matarborðið.  

Kássan og meðlætið var girnileg.  Undrandi vildi reisa sig 

upp við enda borðsins og horfa á en var bannað.  Engan 

dónaskap takk.  Loðnar hundslappir eiga heldur ekki 

heima upp á matarborði á matmálstíma, - var skoðun 

Filip. 

Er allir höfði skenkt sér á diskanna heyrðist kallað í 

talstöðinni: 
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„ Halló!  Fiskibátur kallar seglskú… . „ – þögn í smá 

stund.  Og svo:   

„ Fiskibátur kallar Extol.  Fiskibátur kallar Extol.  Heyri þið 

í okkur?  Yfir? „ 

„ Einhver að kalla á okkur. „ - Peter stóð upp frá borðinu 

og settist við taltækið: 

„ Extol svarar fiskibát.  Heyrum vel til ykkar.  Hvað getum 

við gert fyrir ykkur.  Yfir. „ – 

„ Fiskibátur svarar Extol.  Við erum rétt hjá ykkur og 

finnst ferðin vera orðin full hæg og vildum kanna hvort 

ekki væri allt í lagi.  Yfir. „ – Ræskingar bárust til fólksins 

frá manninum á hinum bátnum. 

„ Hér er allt í stakasta lagi nema vindurinn yfirgaf okkur.  

Erum á leið til Klaksvíkur og tefjumst eitthvað en vonandi 

ekki lengi.  Yfir. „ - Peter og fékk sér bita af kássunni sem 

Mary hafði fært honum yfir á kortaborðið: 

„ Fiskibátur svarar Extol.  Lognið fer víst ekki framhjá 

neinum hér um slóðir og fögnum við því svo sem.  Rétt í 

þessu stungum ég og stýrimaður minn saman nefjum og 

urðum sammála um að bjóða ykkur tog til Klaksvíkur.  

Báturinn landar hvort eð er þar og megið þið vel hanga 

aftan í okkur.  Ómögulegt að hafa ykkur rekandi um 

hafið.  Hvað segið þið?  Yfir. „ –  

Fólkið fylgdist með samtalinu í gegnum hátalarann.  Er 

Peter kíkti fram til að bera málið undir hin sá hann tvö 
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nikkandi höfuð og brosandi andlit sem hann merkti sem 

einróma samþiggi. 

Hann kyngdi matnum í skyndi og svaraði: 

„ Extol kallar fiskibát.  Mér sýnist að hér hafi farið fram 

Rússnesk kosning.  Jú, við þiggjum indælt boð ykkar. 

Yfir. „ –  

„ Amen. „  - Heyrðist í hátalaranum.   

Peter kíkti aftur fram og benti þumalfingri til lofts af gleði 

yfir því sem hann heyrði síðast.  Amen benti til trúar 

mannsins á hinum bátnum: 

„ Extol kallar…… „:  

„ Hallelúja „ - barst hátt og hvelft frá matarborðinu í þeirri 

von að hrópið bærist manninum í gegnum stöðina: 

„ Upp með skipsfánann.  Upp með skipsfánann „ – sagði 

Peter.  Filip rauk af stað og Undrandi líka. 

„ Extol kallar fiskibát!  Fyrirgefið.  Smá uppþot hér vegna 

tíðindanna.  Yfir. „ 

„ Fiskibátur kallar Extol!  Engin furða og hrópið frá ykkur 

gladdi mig.  Og sé að þið hafið skipsfána sem verið er að 

draga að húni.  Kross og skipsnafn.  Getur ekki betra 

verið.  Við eigum um tuttugu mínútur eftir af línunni.  Ef 

kemur vindur áður, nú þá bara siglið þið ykkar leið og 

ekkert meira um málið að segja.  Yfir. „ – Skruðningar 

heyrðust í hátalaranum og sambandið datt augnablik út: 
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„ Extol kallar fiskibát!  Erum með öflugt tó og verðum 

tilbúinn er þið komið.  Hvað heitur báturinn með leyfi?  

Yfir. 

„ Fiskibátur kallar Extol!  Gleymdum við að kynna okkur?  

Nafn fleysins er Krúntindur og ég heiti Jóan Paulívar og 

er skipstjóri og eigandi bátsins.  Báturinn er smíðaður 

1969 í Noregi, er 25 lestir að stærð með 7 manna áhöfn 

og hefur verið í vinnu síðan hann fyrst kom til eyjanna og 

í eigu nokkra einstaklinga og eyjaskeggja og heitið 

nokkrum nöfnum.  Var síðast gerður út frá Þórshöfn en 

er nú minn og gerður út frá Klaksvík.  Nægir þetta.  Yfir. „ 

- Jóan hló: 

„ Fullkomlega.  Gaman að komast í samband við ykkur 

og Guð gefi góðan afla upp úr sjó og afkomu.  Við 

fylgjumst með ykkur.  Yfir. „ 

„ Þarna vorum við heppinn.  Lognið tefur okkur þá sama 

og ekkert og áætlunin helst að stærstum hluta.  En 

verðum við vitni að mátt og megin Drottins sem hefur 

lofað að vel fyrir sjá og sannarlega mætt okkur á 

allskonar óvæntan hátt í þessari ferð. „ - Peter var 

mjúkur á manninn vegna nærverunnar frá hæðum: 

„ Amen. „ - barst úr stiganum frá Filip sem komin var til 

baka eftir fánahífinguna og heyrði í föður sínum.  Gsm 

emmin hans hringdi og bað Peter Filip um að hinkra ögn 

með samtalið: 

„ Halló.  Já blessaður.  Heyrðu!  Ég hringi í þig á eftir.  Er 

svolítið upptekinn sem stendur.  Bless. „ –  
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„ Hver var þetta væni minn „ – spurði Mary: 

„ Willard og ég vona að hann verði ekki fúll út í mig. „ – 

Filip stakk símtækinu aftur í hulstrið og batt svo á sig 

svuntuna fyrir uppvaskið.  

„ Willard er ekkert svoleiðis. „ - sagði Mary. 

„ Oh víst.  Allavega stundum. “ - sagði Filip. 

„ Þá er ráðið að biðja bæninni meira fyrir blessuðum 

drengnum til að hann losni frá höfnunarkenndinni. „ – 

Peter kom með innlegg í umræðuna og mælti 

sannleikans orð. 

Eftir matinn skruppu hin upp á dekk og sáu þá bátinn 

sem dró enn sína línu.  Filip varð einn eftir niðri og gekk 

frá eftir matinn og hespaði verkinu af.  Peter greip kíkinn 

og virt bátinn betur fyrir sér.  Bátskrokkurinn, brúin og 

lúkarskappinn þyldi yfirferð með málningu, málningarrúllu 

og pensli.  Allt frekar hrörlegt að sjá en sagði samt fátt 

um raunverulegt ástand bátsins.   

Krúntindur var ljósblár, eða það af málningunni sem 

ennþá var ekki flögnuð af, og brú og kappi hvítt og 

mastrið gult.  Afturendi skipsins stóð í boga aftur af 

skipinu og myndaði sveig niður á við og innundir bátinn 

að aftanverðu.  Þannig jókst dekkplássið fyrir aftan 

fremur lítið stýrishús með tveim gluggum á hliðum og 

þrem að framanverðu í svolitlum boga.  Nafn bátsins var 

skorið út á tréplötu sem skrúfað var á forkantinn undir 

gluggunum.  Rennihurð inn í sjálft stýrishúsið stóð á milli 

glugganna bakborðmegin og að áliti Filip var míglek í 
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ágjöf án þess þó að vera það.  Bóman í frammastrinu var 

uppi.   

Línan gaf sína veiði og fjölgaði fiskinum eftir því sem 

meira af henni kom inn.  Afrakstur dagsins var viðunandi 

en mætti eins og oft áður vera ívið meiri.  Sannur 

fiskimaður er aldrei fullkomlega ánægður með 

árangurinn nema lest fyllist af fiski.  Svolítið óraunhæft 

en samt í grunnin hugsunin.  Peter sá mann koma upp 

um lúkarskappann og ganga að bakborðs lunningunni og 

hvolfa úr fötu í sjóinn og hverfa aftur niður í skipið.  Hann 

gat sér til að þar færi kokkurinn sem undirbyggi máltíð 

dagsins fyrir kallanna í lok veiðidagsins. 

Mary sá um að sækja tógið í stefnisgeymsluna.  Lognið 

réð nú öllu og ekkert útlit fyrir breytingar.   

Miðað við tímann sem Jóan gaf fólkinu upp var 

Krúntindur að ljúka línudrættinum.  Og báturinn stefndi til 

þeirra á rólegri ferð.  Undrandi stóð þarna með fólkinu og 

urraði svolítið í átt að bátnum sem nálgaðist og byrjaði 

svo að gelta er hann að hans mati kom of nálægt og 

hætti ekki sínu gelti fyrr heldur en Filip skipaði honum 

það.  Bandið var komið í hálsólina og engin hætta á 

hundasundstökum.  Sá tími kæmi seinna. 

Jóan stakk höfðinu út um einn brúargluggann og talaði 

við skipverja Extol:   

„ Ég sé, heyri öllu heldur, að þið eruð með hund um 

borð.  Hvað heitir hann? „ -  Órakað andlit blasti við og 

snjáð derhúfa á höfði: 
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„ Undrandi „ - sagði Filip hinn roggnasti og stakk vinstri 

hendinni á kaf í buxnavasann. 

„ Nei nei, bara spurði „ - Jóan lagaði derhúfuna á höfði 

sér:   

„ Hundurinn heitir Undrandi „ - leiðrétti Mary: 

„ Hahahaha.  Þar lékuð þið á mig.  Skrítið hundsnafn og 

frekar sjaldgæft.  Það verð ég að viðurkenna.  Hahahah.  

En svona er þetta og menn finna upp á ýmsum nöfnum á 

dýrin sín.  Ég sé að spottinn er klár.  Fáið stýrimanninum 

endann.   Færið er stutt. „ –  

Peter tók sveiflu og endinn flaug gegnum loftið.  En í því 

sem endinn flaug á milli bátanna kom lítil vindhviða og 

kastið geigaði.  Í annarri tilraun náði endinn yfir og 

stýrimaður bátsins að grípa og festa tógið tryggilega á 

öflugan pollann.  Filip og Mary voru í stafni og endinn 

kyrfilega fastur.  Nú mátti toga.   

Krúntindur sigldi af stað og rann fram með skipinu á 

hægri ferð.  Tógið kom upp úr sjónum við strekkinguna 

og skútan komst á hreyfingu.  Viftuspaðinn snérist.  Ekki 

þurfti meira til en lítið kul af ferð skipsins.  Lítið nægir 

sumu til að virka.   

„ Mér finnst nú Jóan hálf hallærislegt nafn. „ - Sagði Filip 

við föður sinn er þeir stóðu saman á þilfarinu og fylgdust.  

Með þessu vildi hann svara manninum á hinum bátnum, 

sem auðvitað varð einskis var: 
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„ Getur verið sonur sæll og þú hefur rétt á þinni skoðun.  

En haltu henni samt út af fyrir þig.  Hér viljum við elska 

allt fólk.  Og við spörkum ekki í þá sem rétta fram 

hjálparhönd.  Enda í fullu samræmi við vilja Jesú. „ – 

Peter talaði til piltsins í ásakandi tón: 

„ Fyrirgefðu pabbi.  Ég tek orð mín til baka. „  

„ Gott sonur sæll.  Gott að geta beygt sig og látið vilja 

Guðs yfirtaka eigin vilja og hugsanir. „ – Peter tók utan 

um Filip sem svaraði faðmlaginu.  Kærleikur ríkti milli 

þeirra og vinátta. 

Færeyjar nálguðust og að þeim tíma bar að bátarnir 

beygðu inn fjörðinn sem Tröllanes var samkvæmt 

sjókortinu við.  Miklir klettarnir sáust á báðar hendur 

tignarlegir og þverhníptir og flugu fuglar þar á að líta eins 

og litlir, hreyfanlegir, hvítir punktar efst.  Kannski voru 

þessir fuglar við bátinn og sýndu skipverjum sínar 

flugkúnstir fyrr um daginn. 

Filip greip sjónaukann og skimaði svæðið framundan 

eins og maður sem leitar einhvers.  Gekk svo að 

siglutrénu og fikraði sig upp stigann og komst upp í mitt 

mastur þar sem hann bar kíkinn aftur upp að augunum 

og hélt leit sinni áfram.  Peter sá þetta en hafðist ekki að.  

Enda ekki alveg óþekkt að pilturinn staðsetti sig í 

mastrinu með  sjónaukann. 

Filip kom niður:   
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„ Var bara að kíkja eftir hvalavöðunni.  Aldrei er að vita 

nema að hún væri þarna.  En ég sá hana ekki og líklegt 

að eyjarnar hafi ekki vakið áhuga hvalanna. „  

Klaksvík blasti við.  Extol sigldi inn vík með byggðina sitt 

hvoru megin við sig.  
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Móttaka á hafnarbakkanum 

14 kafli 

Höfnin í Klaksvík var framundan.  Allt var gert tilbúið 
fyrir að losna við spottann sem tengdi skútuna við 
Krúntind.  Mary sá um að gangsetja vél skipsins 
sem ekki fór framhjá neinum að gekk.  „ Dugga 
dugga dugga dugga dugg. „   
Mikilúðleg fjöll og háir fjallstindar blöstu við eins 
traustir varðmenn sem aldrei sofa.   
Talstöðin var stillt upp á dekk.  Áhöfn Extol beið 
næsta skrefs.   
Rödd Jóan heyrðist í dekkhátalaranum.  Undrandi 
var ein augu og fylgdist grannt með.  Hann kipptist 
við og leit snöggt á hátalarann sem skyndilega 
byrjaði að gjamma og hvessti brýr.  Filip tók 
hljóðnemann og tilkynnti um að allt væri tilbúið.  
Bátarnir beygðu svolítið á stjórnborða og stefndu 
meðfram landinu á hægri hönd.  Fáeinir metra 
skildu að skip og fjöru.  Fjörðurinn sveigði í boga og 
opnaðist.  Byggðin blasti við.  Skrúfa Krúntinds 
stöðvaðist.  Slaki myndaðist á bandinu og 
stýrimaðurinn gat kippt spottanum upp af pollanum 
og sleppt í sjóinn.  Tógið var undireins halað inn í 
bátinn.  Filip stóð við stórt stýrishjólið.  Skútan 
skreið rólega með skrúfuna á hægasta snúningi.  Er 
hönkin lá upphringuð á dekkinu var ferðin lítilsháttar 
aukin.  Allt tók þetta skamam stund. 
Extol fylgdi Krúntindi.   
Vatnið lak af upphringuðu tóginu við stefnið sem 
stefnisgeymslan beið eftir: 
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„ Krúntindur kallar Extol.  Krúntindur kallar Extorl.  
Yfir. „ - gall í dekkhátalaranum. 
Peter hljóp aftur eftir og greip hljóðnemann. 
„ Extol svara Krúntindi.  Þetta gekk vel og erum við 
ykkur ævinlega þakklát fyrir veitta hjálp.  Yfir: „ -  
„ Lítið að þakka vinur og bara blessun.  Fylgið okkur 
og leggist fyrir aftan Krúntind. „ 
„ Sjálfsagt mál.  Spjöllum saman á eftir.  Guð blessi.  
Yfir og út. „ -  
Á bakborða var nýlegur viðlegukantur og við hann 
grænn skuttogari.  Verið var að hífa frystivöru upp úr 
einni lestinni.  Frosinn afli túrsins birtist á bretti fullt 
af kössum.  Á þessari bryggju stóð mikil 
vöruskemma sem teygði sig eftir henni endilangri.  
Skemman var úr steinsteypu og geymdi allskonar 
varning.  Stór frystigeymsla var í þessari byggingu 
og öllum fiski úr græna skuttogaranum ekið inn í 
hana.  Krani skuttogarans hreyfðist í sífelldu og 
ýmist hífandi bretti upp úr lestinni eða snúandi bómu 
sinni í átt að bryggjunni til að slaka bretti í veg fyrir 
lyftara sem tók það og ók með inn.  Lyftararnir 
mættust á bryggjunni úr gangstæðri átt eins hratt og 
þeir komust.   
Kranamaður klæddur loðfóðruðum heilgalla stóð að 
öðru leiti óvarin við stangirnar og sló sér annað 
veifið til hita og blés í lófanna.  Þótt væri sumar og 
klæðnaður góður var lofthitinn ekki nema um 10 
gráður og kælir líkamanum niður með kyrrstöðunni.  
Skýjaður himinn hindraði sólargeislann í að ná til 
jarðar.   
Smá líf var á þessari bryggju á meðan uppskipun 
stóð.  Þess á milli var þarna rólegt með einstaka bíl 
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á ferð.  Oftast nær til að sækja vöru inn í ílöngu 
skemmunni.  
Skipverjar Extol veittu öllu þessu athygli líkt og oft er 
þegar menn koma á stað sem þeir hafa ekki áður 
komið til.  Hugurinn hamaðist við að innbyrða 
minningar sem augun sýndu.  Hjartað virðist 
endalaust taka við af minningum og geyma út í eitt í 
allskonar hirslum.  Maðurinn er flókið sköpunarverk 
Guðs. 
Reykur stóð upp af púströrum beggja bátanna og 
sínu meira hjá Krúntindi og skírðist af fleiri 
hestöflum í ljósbláa trébátnum.  Menn vöppuðu um 
á bryggjunni og veittu athygli fagurlega byggðri 
skútunni sem sigldi inn með öll segl niðri.  Þetta gaf 
sitt tilefni til að stinga saman nefjum.  Hvaðan er 
hún?  Hvert ætlar hún?  Hverra þjóðar?  Fáninn efst 
í siglutrénu bar að vísu kross sem var ekki endilega 
skírt merki um kristna trú skipverja.  Margir bera 
kross án þess að þekkja Jesú neitt.  Mennirnir 
horfðu á er Enski fáninn var dreginn upp og þurftu 
ekki lengur að velta því fyrir sér hvaðan skipið að 
tarna væri.  Málið komst á hreint. 
Sumir í bænum þekktu trú Jóan og göntuðust 
einstaka sinnum með hana.  Kannski voru þessir 
menn í þeim hópi og töluðu um það sín á milli að nú 
hafi honum tekist að veiða menn.  Já, heila áhöfn.  
Guð ein þekkir það.  Allavega sáust þeir hnippa 
hvorn í annan og reka upp tröllahlátur og heyrðist 
ómurinn af hlátri þeirra yfir í Extol: 
„ Hahhahahaa „ - ómaði frá bryggjunni.  Annar 
mannanna tók fram gsm- síma og talaði í hann.  
Þeir snéru frá og gengu rólegum skrefum upp 
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bryggjuna.  Gsm- maðurinn var með símann eins og 
límdan við eyra sitt og hallaði höfðinu annað veifið 
afturábak, sem var greinilegt merki um hláturkast. 
„ Gott að blessað fólkið skemmti sér „ - sagði Filip 
við Undrandi sem var lagstur á dekkið við fætur 
hans.  Seppi reisti haus og skott komst á hreyfingu 
við orðin og svo ekki söguna meir: 
„ Kannski syndum við smá þegar við höfum lagst 
upp að bryggju. „ – sagði Filip við seppa sem þekkti 
orðið „ Synda “ og stökk á fætur albúinn í að taka 
sundtökin setjandi upp sérstakan sundsvip, svona, 
já, gleðisvip: 
„ Rólegan æsing vinur.  Slappaðu af.  Allt hefur sinn 
tíma og líka að sy… - hmm, þetta. „ –Filip talaði 
þessi orð til að reyna viðbrögð hundsins og varð 
ekki fyrir neinum vonbrigðum: 
„ Að vera tilbúin í slaginn er málið.  Eins og skátarnir 
segja: - Skáti ávallt reiðubúinn. „ -  
Gulur tveggja sæta sendibíll ók eftir bryggjunni 
hægra megin og staðnæmdist alveg út á enda 
hennar.  Bátarnir nálguðust á sinni hægustu ferð.  
Er bátur Jóan var þvert á sendibifreiðina stigu þrír 
menn út úr þrengslunum inni og veifuðu til hans og 
gaf Jóan vink til baka út um brúarglugga.  Einn úr 
hópnum hafði trompet meðferðis sem hann gerði sig 
líklegan til að blása í þarna á staðnum en vinirnir 
fórnuðu höndum og stöðvuðu snarlega.  Ekkert 
hljóð barst úr hljóðfærinu sem undursnöggt hvarf 
fyrir aftan bak mannsins sem bakkaði að bifreiðinni 
og lagði hljóðfærið rólega frá sér í sætið.  Nokkrum 
mínútum síðar tróðu mennirnir sér aftur inn í gulu 
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tveggja manna sendibifreiðina og óku burt og gáfu 
vel í.   
Hvað var á seiði?  Skíring kom síðar en þó ekki 
alveg strax. 
Á allt þetta horfði Filip og talaði upphátt við sjálfan 
sig: 
„ Ætli Færeyingar fari niður á bryggju til að æfa sig á 
hljóðfærin sín? „ – hann klóraði sér í kollinum og 
horfði í augu Undrandi sem lygndi þeim aftur, ekki 
alveg viss hvort rétt væri að standa á fætur eða 
liggja áfram.  Og hann lá kyrr. 
Húsin í Klaksvík horfðu hvort á annað yfir mjóa 
víkina.  Lögun bæjarstæðisins gerði byggingunum 
þetta kleyft með hafið á milli sem nú var slétt en 
stundum úfnara með hvítfrussandi toppum á litlum 
öldum í hvössum vindi.   
Að sjá var bærinn í Klaksvík snyrtilegur og báru 
húsin þess merki að hafa fengið þokkalegt viðhald. 
Beint aftur af skipinu var vígalegur fjallgarður sem 
teygði sig marga metra upp í loftið og endaði í oddi 
eins og fleiri fjöll á svæðinu.  Peter skoðaði kortið og 
sá ekki betur en að fjallið héti Kvikk.  Af 
staðsetningu fjallsins að merkja varði það byggðina 
og höfnina fyrir ágangi hafs, norðanáttar og vinds 
sem blés og stundum kröftuglega.  Auðvelt var að 
finna til smæðar í námunda við slíkt ferlíki í 
agnarsmáum bát og hálfgerðri flís. 
Filip greip kíkinn og skoðaði húsin í bænum: 
“ Ég sem hélt að öll hús í Færeyjum væru svört með 
torfþökum.  Húsin hér eru í allskonar litum og ber 
mikið á hvítum veggjum og dökkum 
bárujárnsþökum. – Eða - eru þökin kannski svört?  
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Er ekki alveg viss, „ – sagði Filip við föður sinn eftir 
nánari skoðun.   
Bátarnir sigldu og voru karlarnir á Krúntindi enn í 
kaffi og hvíld en ekki landskoðun, húsaskoðun og 
fólksskoðun eins og áhöfn Extol.  Voru þeir enda 
flestir aldir upp í þessum bæ og þekktu hvern krók 
og kima.  Hér þekktu menn hverjir aðra: 
„ Hví ályktarðu svo drengur minn og hver hefur sagt 
þér að húsin hér væru svört og torfþök á þeim? „ - 
sagði Mary og hló. 
Undrandi flaðraði upp um hann: 
„ Hef skoðað nokkrar ljósmyndir af Færeyjum og á 
þeim öllum, allavega flestum, eru húsin svört með 
hvítum gluggum og torfi á þökum og allt svolítið 
gamaldags. „ - Filip strauk seppa niður eftir bakinu 
sem lét sér strokurnar vel líka.   
Framundan á stjórnborða var annað stálþil sem þrír 
bátar lágu við.  Um borð í einum voru menn að 
störfum og handléku laskað trollnet.  Hinir bátarnir 
voru nótabátar og annar af stærstu sort.  Hvenær 
trollveiðarinn kom var ekki gott að segja.  En þarna 
lá hann við bryggjuna með fólk í netaviðgerðum.   
Bátarnir nálguðust.  Maður sást kíkja út um einn 
brúarglugga trollbátsins og horfa á bátanna sigla 
hjá.  
Framundan var enn ein bryggjan og stóð svolítið út í 
höfnina.  Rétt áður en að henni kom sveigði 
Krúntindur á bakborða og stefndi yfir á hitt 
bryggjustæðið og fann sinn stað og lagðist upp að.  
Extol elti og Peter gerði eins og fyrir hann var lagt 
og batt skútuna fast við skut fiskibátsins.  Nú var 
áhöfnin föst við Færeyskt land og einum áfanga 
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ferðarinnar klakklaust náð, en með fullt af óvæntum 
uppákomum. 
Guli sendiferðabíllinn stóð þarna á bryggjunni og 
steig Jóan upp á bryggjuna og gekk rakleitt yfir til 
bifreiðarinnar.  Bílrúðan bílstjóramegin skrúfaðist 
niður og samtal fór fram á milli mannanna í gulu 
sendibifreiðinni.  Jóan hélt yfir til Extol og komu 
mennirnir á eftir honum.  Og viti menn!  Allir höfðu 
þeir meðferðis trompeta sem þeir lyftu upp og hófu 
að leika lag á fyrir áhöfn Extol, standandi þarna á 
bryggjubrúninni.  Athæfið kom verulega á óvart en 
var skemmtilegt og einn eitt innleggið í ferðina. 
Jóan fór í skyrtuvasann sinn og tók fram litla 
munnhörpu sem hann jafnan bar á sér og byrjaði að 
leika á með hinum.   
Undrandi horfði á karlanna og sýndi tennurnar en 
varð snarlega að láta af slíkri ókurteisi.  
Varðhundaeðlið leyndi sér ekki en var ekki 
viðeigandi á stund sem í skipsdagbókinni var nefnd 
heilög stund.  Filip hafði krækt ólinni úr hálsólinni og 
lá það við fætur skepnunnar. 
Peter, Mary og Filip sátu á yfirbyggingunni og 
hlýddu hugfangin á hljóðfæraleikinn.  Þau voru 
snortin vegna uppákomunnar sem ljóst var að var 
sérstaklega tileinkuð þeim og komu þeirra til 
Klaksvíkur.  Allgölluð restin af áhöfn Krúntinds rölti 
yfir og fylgdist stundarkorn með því sem fram fór en 
hvarf aftur til verka sinna um borð.  Í lestunum var 
afli dagsins sem þurfti að landa.  Um fimm og hálft 
tonn af fiski. 
Fólk dróst að af skerandi trompetleik mannanna og 
bætist smá saman í hópinn.  Menn voru ekki alveg 
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að skilja hvað væri í gangi en klöppuðu samt í lok 
lags.  Heimsþekktur trúarsöngur fékk suma í 
hópnum til að raula með.  Lagið var „ lokalag „ 
þessarar sérkennilegu, stuttu en gleðilegu 
uppákomu.  Klappið var einlægt og líka hlátrarnir 
sem þetta óvænta sjónarspil kveikti á 
bryggjubrúninni. 
Áhöfn Extol dreif sig upp til að heilsa og faðma að 
sér sína góðu gestgjafa sem buðu þau velkominn á 
svo eftirminnilegan hátt.  Undrandi varð einn eftir 
um borð og komst hvergi. 
Skyndileg saup kona í hópnum hveljur bar lófann 
upp að muninum, benti og stamaði: 
„ Það er…. það er…. það er …. hundur á sundi við 
bátinn „ - Af röddinni að ráða þá trúði hún vart 
sínum eigin augum.  Enda ekki dagleg sjón 
venjulegrar manneskju að sjá hund á sundi í höfn.   
Og viti menn!  Undrandi hafði stokkið yfir rekkverkið 
og steypt sér til sunds og synti alsæll um í sjónum: 
„ Voff, voff voff „ - heyrðist í honum. 
„ Hvað er um að vera?  Er hundurinn óður?  
Hreinlega geggjaður og orðin brjálaður „ - sagði 
konu greyið sem fyrst varð sund hundsins vör í 
hálfgerðu sjokki og þurfti smá tíma til að jafna sig. 
Er konan var laus við alvarlegustu eftirköstin af því 
sem hún sá snéri sér að Peter: 
„ Er þessi hundur ekki með ykkur?„ - Peter jánkaði 
því og gat ekki lengur haldið aftur af hlátrinum og 
skellt upp úr og hrist um leið höfuðið: 
„ Hundsspottinu.  Honum tókst það þá. „ - Tuldraði 
hann niður í bringuna og sprunginn úr hlátri: 
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„ Gat hann ekki beðið með að gera þetta þangað til 
að minnsta kosti fólkið var farið? „ - Leitun var að 
öðru eins ólíkandatóli og Undrandi sem allir um borð 
höfðu tekið sitt ástfóstur við.  Og undrar engan. 
Í atganginum sem varð með komu og vinnu 
trompetleikaranna gleymdi Filip að krækja bandinu 
aftur í hálsólina, sem og hafði sínar afleiðingar.  
Vægt sjokk sumra á bryggjunni. 
Filip vissi hvað gera skildi og stökk aftur um borð og 
sótti háfinn sem reistur var upp við siglutréð og 
kallaði Undrandi til baka sem hlýddi og hann náði að 
smella háfnum yfir hann og draga um borð með 
hjálp föður síns.  Mary stóð á bryggjunni og fylgdist 
með.  Er skepnan var aftur á þurru hristi hún sig.  
Bandinu var komið fyrir á sínum stað á hálsólinni til 
að annað eins endurtæki sig ekki.  Uppátækið tafði 
lokastundina og lúðrasveitin greip aftur til hljóðfæra 
sinna og lék annað heimsþekkt trúarlag.  Í 
munnhörpu Jóan heyrðist sem skemmti sér 
konunglega yfir öllu saman og viðurkenndi fyrir 
fólkinu að hefði yngt sig um heil tíu ár. 
Á meðan þessu fór fram voru full mál af fiski hífð 
upp úr lest Krúntind og honum sturtað í 500 lítra 
fiskikör á bryggjunni og skófla af ís stráð yfir og allt 
flutt burt á göflum lyftara og lestin hreinsuð og 
spúluð og frá öllu gengið fyrir nýjan túr. 
Blaðamaður bæjarblaðsins var fyrir tilviljun á 
ferðinni og stóðst ekki mátið og kom nær til að 
skoða hvað um væri að vera og náði nokkrum 
myndum af Filip eiga við Undrandi með háfnum.  
Allt virtist gerast á sama tíma á þessu agnar stutta 
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augnabliki lífsins sem þó mundi lengi lifa með 
skútufólkinu og mörgum öðrum á staðnum. 
Er ró var komið á og allir farnir nema áhafnir 
Krúntinds og Extol, ásamt trompetleikurunum þrem, 
bauð Jóan Peter og hans fólki yfir í sinn bát með 
þeirri tilkynningu að kokkurinn biði þeirra með smá 
góðgerðir - og te: 
„ Þið Enskir elskið víst te meira heldur en flesta aðra 
drykki, hef ég heyrt, „ - sagði hann kankvís: 
„ Já teið.  Við kunnum vel að meta þann drykk þó 
öðrum drykkjum sé ekki fyrirfram hafnað.  En þú 
sjálfur!  Ertu temaður? „ - Spurði Peter: 
„ Te er ekki drykkur fyrir fólk með snefil af 
sjálfsvirðingu.  Almennilegt kaffi og ég er kominn. „ – 
svaraði Jóan að sjómannasið.  Skírt og skorinort: 
„ Haalelúja – haalelúja – hale-lú-ja, „ - sönglaði Filip 
sem vakti hlátur í hópnum. 
Er fólkið steig niður á þilfar Krúntinds sást til hóps 
ungra manna á bryggjunni sem hlupu í takt og 
sveifluðu höndunum á hlaupunum.  Hópurinn var í 
samsorta treyjum.  Mary benti og spurði hverjir þeir 
væru: 
„ Þetta er handboltaliðið okkar.  Þeir hlaupa oft 
hingað á áæfingum og kasta bolta á milli sín. „ -  
„ Og geta ekki neitt „ – gall í einum hásetanna sem 
klæddi sig úr sjófatnaðinum eftir löndunina: 
„ Oh, ekki er það nú alveg rétt.  Ég veit ekki betur en 
að þeir hafi sigrað finnska handboltaliðið sem var 
hér á dögunum. „ – Trompetmaðurinn varði sitt 
handboltalið: 
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„ Ó, gleymdi því.  Það var nú bara nokkuð gott hjá 
þeim. „ - Maðurinn hengdi sjógallann á nagla í 
frammastrinu og gekk niður í lúkarinn: 
„ Pabbi!  Best að hringja snöggvast í Willard og 
heyra í honum hljóðið. „ - sagði Filip: 
„ Já gerðu það.  En vertu samt fljótur. „ - Faðir hans 
hvarf niður á eftir hinum.  Upp um lúkarsopið barst 
mannamál og hlátrar. 
Lúkar Krúntinds var einfaldur.  Kojur meðfram 
veggjunum og bekkir og borð sem búið var þekja 
rósóttum dúk og nokkrum leirföntum.  Filip kom 
niður og settist við borðið.  Willard yrði gerð betri skil 
síðar.  Aðstæður kröfðu Filip sinnar viðveru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

Skerpukjöt og brauð. 

15 kafli 

Loftið niðri var þungt.  Megn slagvatnsfíla lá yfir öllu 
og loddi við föt mannanna.  Loftið hafði ekki nægan 
möguleika á að endurnýjaði sig.  Lyktin varð að 
miklu leiti eftir. 
Aftast í þessu rými og svolítið til vinstri, nærri miðju, 
stóð eldavél og á einni hellunni stór pottur með 
sjóðandi vatni í. Lítil handdæla sat föst á veggnum 
og dældi köldu vatni beint í pottinn.  Mikið hagræði 
var í því að vera ávallt með nóg af sjóðandi vatni í.  
Margt vannst með því og flýtti fyrir kokknum sem oft 
vann líka á dekki.  Yfir eldavélini var svolítil trekt 
sem tengdist röri sem náði í gegnum dekkið og út.  
Nóg varð þó eftir af matarlykt í vistarverunum sem 
voru allt í senn mannaíbúðir, eldhús og borðsalur.   
Kokkurinn lauk upp skáp í eldhúsi bátsins og tók út 
tertu sem hann lagði ofan á rósótta borðdúkinn.   
Meira var í boði.  Smurðar brauðsneiðar á fati 
skornar í tvennt horna á milli með þunnu kjötáleggi 
á milli. 
Filip hnippti í föður sinn: 
„ Ég skaust áðan yfir í Extol og sótti Undrandi og 
batt hann við bryggjupolla. „  
„ Gott, piltur minn „ - sagði faðir hans: 
„ Er hundurinn úti?  Viltu vinur ekki fara og sækja 
hann. „ - Jóan hafði heyrt orðin: 
„ Takk.  Geri það. „ – Filip hvarf upp á dekk og kom 
til baka með Undrandi sem orðin var þurr eftir 
sundtökin í höfninni.  Seppi þurfti hjálp niður 
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snarbrattan stigann.  Niðri setti hann trýnið beint 
upp í loftið, hnusaði, snéri sér þefandi í einn hring á 
gólfinu og lagðist svo niður við fætur herra síns.  Við 
lyktina kannaðist hann ekki. Annað veifið reisti hann 
haus frá gólfi og þefaði.  En hvaða máli skipti 
sérstök lyktin á meðan allt fólkið hans var þarna?: 
„ Endilega fáið ykkur.  Hér kemur teið fyrir Ensku 
vini okkar og kaffi fyrir hina. „ - Kokkurinn, maður um 
fimmtugt með viskastykki bundið framan á sig, lagði 
rjúkandi teketil á borðið og tepoka í skál og kaffi 
frambornu í gamalli kaffikönnu sem helt var upp á 
handvirkt í gegnum taupoka gerðum úr síðum 
nærbuxum sem neðsti parturinn hafði verið klipptur 
af og saumað fyrir endann á. 
Jóan hvatti gestina til að fá sér brauð og gat þess í 
leiðinni að áleggið væri skerpukjöt, þjóðarréttur 
Færeyinga, og að gestirnir mættu ekki láta hjá líða 
að bragða slíkt hnossgæti og alvöru Færeyskan rétt.   
Peter tók fram þrjá diska og setti tvo helminga á 
hvern disk og deildi með sínum.  Aðrir við borðið 
fengu sér líka: 
„ Hvernig bragðast. „ – Kokknum lék forvitni á að 
vita hvernig fólkinu, einkum gestunum, líkaði 
kjötmetið: 
„ Vel þakka þér fyrir.  Sérstakt bragð en samt ágætis 
brauðálegg.  Þetta er þá margrómað skerpukjöt? „ – 
sagði Peter og fékk sér tesopa.  Um ágætið voru 
hjónin sammála og undirstrikuðu orð sín með því að 
fá sér meira: 
„ En ungi maðurinn!  Hvað segir hann? „ – 
Kokkurinn var spenntur að heyra í yngsta 
manninum við borðið: 
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„ Allt í lagi.  En bragðið af kjötinu er….: „ - Filip dró 
við sig svarið: 
„ Er hvað?  Lát heyra! „ – Kokkurinn beið svars.  
Spenna myndaðist í lúkarnum: 
„ Ekki gott.  Reyndar frekar vont. „ - Álit Filip var 
komið en þess valdandi að Peter gaf honum vægt 
olnbogaskot svo lítið bar á: 
„ Gat verið.  Pitsukynslóðin hefur talað.  Unga fólkið 
hér í Færeyjum er ekki allt hrifið af þessari 
verkunaraðferð og fúlsar margt hvert við lostætinu. „ 
– sagði Jóan og tróð upp í sig samloku með tveim 
áleggsþynnum á milli.  Vænn sopi af sykursætu kaffi 
fylgdi með.  Honum að minnsta kosti fannst 
skerpukjöt afbragð og hreinasta hnossgæti.  En 
kannski ekki í hvert mál. 
Undrandi stóð á fætur, hristi sig duglega og stökk 
upp á enda bekksins og settist við hlið Filip og 
fylgdist þaðan með öllu sem fram fór: 
„ Leyfðu hundinum að smakka skerpuna.  Hann er 
örugglega svangur. „ - sagði einn trompetleikarinn: 
„ Hann lítur ekki við þessu. „ – var álit Filip.  Og 
bætti við máli sínu til stuðnings: 
„ Enda vanur þurrmat.  Samt er í lagi að reyna. „ - 
Hann teygði sig í bakkann sem kokkurinn rétti að 
honum og fékk Undrandi.  Mennirnir í lúkarnum 
fylgdust áhugasamir með.  Allir inni voru spenntir að 
sjá hvernig skepnan brygðist við áskoruninni.  Í 
fáeinar sekúndur ríkti þögn í þrengslum Krúntinds.  
Augun beindust að seppa sem varð svolítið 
utangátta.  Eina sem heyrðist var ganghljóð 
aðalvélarinnar og ískur í dekkjunum.  Hundurinn 
þefaði af sérverkaðri kjötsneiðinni, tákni Færeyjar.  
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Spennan um borð náði sínu hámarki.  Hvað mundi 
hundurinn gera og hve lengi ætlaði hann að halda 
þeim í óvissu og spennu?  Undrandi opnaði vel 
tenntan kjaftinn tók við sneiðinni og reyndi henni 
niður eftir lítilsháttar tyggingu og bað um meira. 
Hlátur kvað við og úr spennunni dró: 
„ Þú ert skynsamur hundur og kannt gott að meta „ - 
sagði kokkurinn við seppa og gekk að honum og 
strauk haus hans: 
„ Og hvað heitir þú svo? „ – Maðurinn beindi 
spurningu til hundsins sem góndi út í loftið og vissi 
ekki hvað gera skildi og vildi bara sleikja hönd 
mannsins:   
„ Undrandi. „ - sagði Filip og stakk upp í sig bita af 
tertu.  Er hann sá svipinn sem vildi koma á andlit 
matsveinsins bætti hann snöggt við:  
„ Sko!  Hundurinn heitir Undrandi. „ – Málið afgreit 
og ekkert vesen.  Til öryggis leit Filip í kringum sig til 
að aðgæta viðbrögðin við borðið og líkaði ágætlega 
að engum fannst nafnið vera hlægilegt nema einum 
háseta sem eftir smá umhugsun lét undan 
hlátrinum:  
„ Undrandi - hahahaha. „ – Bældur hláturinn barst til 
Filip sem sér til ánægju fann að tók ekkert rosalega 
inn á sig eins og oft áður af hlátrum sem nafn 
dýrsins vakti mönnum.  Mary leit til hans og brosti.  
Hún þekkti viðkvæmni drengsins og vildi sem móðir 
vera honum innanhandar á erfiðri stund. 
Hróp og köll bárust frá bryggjunni.  Handboltaliðið 
var þarna enn og æfðu strákarnir sig með boltann 
með hrópum og köllum og skipunum og svolitlum 
skömmum, sem svona óvart slæddust með.  Þið 
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vitið!  Í hita leiksins.  Úr hrópunum dró er hópurinn 
fjarlægðist.  Heyrðust svo aftur og greinilegt að 
menn hlupu fram og til baka á bryggjunni. 
Á meðan þessu fór fram héldu umræðurnar við 
borðið áfram.  Menn skiptust á skoðunum og 
kynntust hvorum öðrum betur eftir því sem á leið.  
Aðra uppáhellingu þurfti.  Voru enda sumir við 
borðið mestu kaffisvelgir og þömbuðu drykkinn af 
heilindum. 
Saga trompetleikranna var á þá leið að á 
heimstíminu hafði Jóan samband við einn úr hópi 
Biblíuleshópsins sem hann var í og bað manninn 
um, eftir að hafa útskírt í fáum orðum hvað hann 
væri með í togi, að setja sig í samband við tvö 
tilgreinda menn í sama Biblíuleshópi og ágæta 
trompetleikara í ofanálag.  Maðurinn varð við 
beiðninni og hinir tveir gripu boltann líka á lofti og 
hófust þegar handa við að græja hljóðfærin.  Og 
voru svo tilbúnir fyrir sitt leiti. 
Einnig kom skíring á því hvers vegna einn 
trompetleikarinn greip til hljóðfærisins og vildi spila á 
bryggjunni er bátarnir sigldu hjá og var á þá leið að 
hann misskildi málið og hélt að þeir myndu spila 
þarna megin á bryggjunni en var snarlega stöðvaður 
af hinum til að skemma ekki allt.  Uppákoman átti að 
koma Extol- verjum á óvart eftir að búið væri að 
binda.  Ekki fyrr: 
„ Svolítið vandræðalegt og gerist þegar maður 
vinnur hratt og við óvæntar aðstæður sem maður 
ekki einu sinni hugleiðir að gætu gerst og allra síst 
hjá manni sjálfum en stendur svo skyndilega 
andspænis og verður að klára sig að.  Undir slíkum 
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kringumstæðum gefst ekki mikill tími til spurninga. „ 
– sagði maðurinn sem misskildi hlæjandi.  
Perter og Mary sögðu ferðasögu Extol í stórum 
dráttum og Filip hvernig hundurinn var til þeirra 
komin.  Brauðsneiðar og skerpukjöt runnu ljúflega 
niður í marga maga á staðnum og bætti matsveininn 
jafnóðum á bakkann.   
Áhöfn Krúntinds sat enn og hafði gaman að 
umræðunni.  Alla jafna væru þeir horfnir til síns 
heima og í hvíldina.  Góðra vina hópur og 
skemmtilegt fólk breytir ýmsu og allt tímaskin 
hverfur. 
Klukkan lætur ekki leika á sig og tifar vægðarlaus.  
Sjómenn Krúntinds höfðu unnið langan vinnudag og 
voru lúnir.  Þeim veitti ekki af hvíldinni: 
„ Biðjum, vinir, stutta bæn og kveðjumst svo. „ – 
lagði Jóan til. 
Hásetinn sem hló leit snöggt á úrið sitt, renndi 
fingrum gegnum hárið, stóð upp á bekkinn og tróð 
sér framhjá mönnunum á bak við þá og út á gólfið: 
„ Ég gleymdi að ég var búinn að mæla mér mót við 
einn kunningja minn og þarf að fara.  Gaman að 
kynnast ykkur gott fólk „ - Maðurinn kvaddi áhöfn 
Extol með handabandi.  Og var svo rokinn upp 
stigann: 
„ Þessi gufar alltaf upp um það bil sem við ætlum að 
biðja og grípur til afsökunarinnar í hvert skipti. 
Endalausar lygar eru þetta í manninum. „ - Sagði 
Jóan.  Og bætti við: 
„ Eins og við þörfnumst einhverra útskíringa frá fólki.  
Öllum er frjálst að biðja, nú eða sleppa bæn.  Engin 
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er neyddur og Kristur vill heldur engan neyða.  Allir 
koma til Drottins af fúsum og frjálsum vilja. „ –  
„ Amen „ - heyrðist við borðið: 
„ Kæri Jesú! „ – bað Jóan: 
„ Vertu með einum og sérhverjum sem hér er og 
hjálpaðu okkur við að gera það sem rétt er.  
Verndaðu ferðalanganna og skip þeirra sem þeir 
hafa siglt á frá Íslandi og blessaðu dvöl þeirra í 
Klaksvík og gerðu hana ánægjulega.  Blessaðu 
íslenska þjóð í Jesú nafni.  Amen. „ – Allir við borðið 
lutu höfði.  Líka þeir sem enn höfðu ekki tekið við 
Kristi.  Mennirnir virtu bænina og fannst sannast 
sagna ágætt að sitja undir henni.  Drottinn vinnur sitt 
verk og rekur engan frá sér. 
Högg heyrðist að ofan og svo annað högg örlítið 
lægra en hitt.  Eitthvað skall á dekkið.  
Handboltaliðið var þarna enn og í hita leiksins skaut 
einn mannanna föstu skoti sem geigaði og lenti 
boltinn með talsverðu höggi í frammastri Krúntinds 
og svo í vörubifreið sem stóð þá stundina við bátinn 
og niður á dekkið.  Hljóðið barst mannskapnum í 
gegnum opna lúkarshurð og dekkglugga sem stóð 
upp á gátt:  Maður steig um borð og kastaði 
knettinum til hinna og kallaði til mannanna í gegnum 
opna gluggann: 
„ Fyrirgefið félagar.  Smá óhapp hjá okkur.  Einn 
okkar þarf greinileg að æfa betur miðið hjá sér.  
Þvílík heppni að mastrið var fyrir boltanum sem að 
öðrum kosti hefði farið í sjóinn eða lent á hinum 
bakkanum.  Að vísu sagðist hann sjálfur hafa miðað 
á þetta mastur sem verulega má draga í efa.  Þá er 
hann líka hittnari en við hingað til höfum séð hjá 
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honum.  Enda bara varamaður en sem komið er. „ - 
Sagði handboltamaðurinn: 
„ Allt í lagi strákar.  Æfið ykkur bara vel og verið 
Klaksvík til sóma í næstu leikjum liðsins. „ - kallaði 
Jóan á móti. 
Undrandi reisti bæði eyru og haus og fylgdist með 
öllu sem fram fór.  Hefði ekki komið til strangs 
aðhalds Filip hefði hávært gelt heyrst í lúkarnum.  
Hvorugt gerðist.  Aðeins uml og lítilsháttar 
hundsvæl.  Filip þekkti orðið sinn hund nógu vel til 
að vita hvenær hann þyrfti sérstakrar gæslu við. 
Stundinni lauk.  Fólkið stóð upp frá borðinu.  Rýmið 
fram í varð mannlaust. 
Skútan lá kyrr þar sem frá henni hafði verið gengið.  
Lognið lék við hvern sinn fingur.  Ægifögur fjöllin 
skörtuðu sínu fegursta.   
Smábátahafnir stóðu út í fjörðinn og lágu í röð og 
blöstu við frá bryggjunni svolítið til hægri.  Bátur var 
í hverju lægi.  Bátaeign var greinilega nokkur.  
Byggðin teygði sig upp í fjallið og líka er horft var yfir 
í hina áttina.  Allstaðar miklir fjallgarðar og byggðin 
þétt en ekki margmenn.   
Himininn var skýjaður og náðu skýin að hylja efsta 
lag fjallanna í kring.  Regndropar féllu úr lofti og 
skullu á öllu sem þeir sáu. 
Síðasta trilla dagsins stímdu til hafnar og kom sér 
fyrir undir krananum hinum megin. 
Filip settist á bryggjupolla og virti fyrir sér bátinn 
sem kom svo seint.  Undrandi lagði hausinn á læri 
hans og stundi.  Honum leiddist og langaði mest til 
að hlaupa af öllum kröftum og teygja ærlega úr sér. 
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Peter og Mary töluðu við Jóan og stóðu 
trompetleikararnir þar hjá og skutu inn orði á milli.  Á 
milli rak fólkið upp hlátur yfir einhverju sem sagt var.  
Handboltamennirnir hættu sínum æfingum og 
gengu rólega burt.  Kvöldið var sem óðast að færast 
yfir. 
Hafnarstarfsmenn komu akandi á merktum hafnarbíl 
sem stöðvaðist við hópinn.  Bílstjórinn skrúfaði niður 
rúðuna sín megin og átti í fyrstu tal við Jóan og svo 
Peter.   Filip fylgdist með og sá er bílstjórann benti 
yfir og faðir sinn líta þangað og jánka.  Hvað þeim 
fór nákvæmleg á milli vissi pilturinn ekki. 
Gsm-sími Filip hringdi.  Símanúmer Willard birtist.  
Filip þrísti á hnappinn: 
„ Blessaður Willard.  Hvað segja menn í dag? „ 
„ Sæll vertu.  Hefurðu tíma til að spjalla við mig 
núna eða á þetta að verða stutt og snöggt eins og 
hin tvö skiptin. „ - Svolítið snubbótt: 
„ Þvert á móti vinur!  Nú getum við talað saman eins 
og lengi og okkur lystir.  Vegna óvæntra uppákoma 
hér í Klaksvík varð þetta að vera svona, í styttri 
kantinum: „ –Filip klappaði hundinum : 
„ Hvar ertu staddur? „ – heyrðist í símtækinu 

„ Ég sit á einum bryggjupolla og horfi út á höfnina og 
á það sem hér er að gerast.  Sem ekki er nú mikið í 
þessum töluðu orðum.  Foreldrar mínir eru ennþá 
að tala við skipstjórann sem dró Extol til hafnar.  Við 
erum ný stiginn út úr veislu sem áhöfn bátsins hélt 
okkur og smakkaði ég Skerpukjöt í fyrsta skipti og 
líka það síðasta.  Ógeðslega vont maður.  En þú 
sjálfur?  Hvar ertu? „ –  
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„ Út í garði að athuga með fuglinn sem stundum 
kemur í fuglahúsið sem hangir í einu trénu okkar og 
datt í hug að slá á þráðinn og heyra í þér hljóðið…..  
Hey!  Þarna kom hann og flaug beint inn. „ - sagði 
Willard með gleði.  Og bætti við: 
„ Fuglinn var floginn og sást ekki í nokkra daga og 
er nú kominn aftur.  Nú má ég varla vera að því að 
tala við þig.  Verð að heilsa upp á fuglinn.  Vin minn. 
„ –  
„ Hópurinn var að leysast upp og foreldrar mínir 
stika stórum í átt til mín.  Gaman að heyra í þér.  
Verum í sambandi sem fyrst: „ -  
„ Gerum það.  Bið að heilsa Peter og Mary. „ -  
„ Skila kveðjunni frá þér.  Bless Willard. „ – 
Sambandið við England rofnaði: 
„ Filip!  Hafnarvörðurinn vill að færum bátinn yfir á 
bryggju sem þeir nefna Stórubryggju og er 
bogadregna bryggjan sem skagar lengst bryggjanna 
út í fjörðinn á hinum bakkanum.  Drífðu þig um borð 
og klárum þetta. „ -  Skipstjórinn hafði talað. 
Vél bátsins var ræst.  Bryggjuverðirnir slepptu fyrir 
endunum fólkið og skútan sigldi út fjörðinn og 
lagðist við bryggjuna sem bent var á alveg inn í 
kverkinni fast upp við veginn.  Á hinum kanti hennar 
voru bátalægi áþekk þeim þar sem þau voru.  
Svolítill gangur var þangað yfir og fyrir fjörðinn að 
fara.  Stund hvíldar rann upp. 
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Í Klaksvík. 

16 kafli  

Byggðin þarna megin bakka í Klaksvík teygði sig 
líka upp í fjallið.  Fimm götur lágu langsum eftir 
hlíðinni hvor upp af annarri á móti fjórum götum 
hinum megin.  Til að komast upp í efstu götu var 
talsvert á brekkuna að sækja.   
Bifreið bryggjuvarða ók eftir kantinum milli 
Heimabryggju og Stórubryggju.  Heimabryggja er í 
um þrjú hundruð metra fjarlægð og staðsett innar í 
firðinum.  Stálþil náði á milli bryggjanna.   
Bifreiðin stöðvaðist við skipshlið.   
Út steig sami maður og gaf Peter fyrirmæli um 
færsluna.  Nú vildi hann benda skipverjum á að í 
skúrnum um miðja bryggju væri vatnslanga sem 
fólkið gæti notað.  Skúrinn sagði hann ólæstan og 
lengri slönguna ná til bátsins.  
Bryggjustarfsmennirnir voru kurteisir menn og liprir. 
Eftir lítilsháttar orðaskipti óku þeir sömu leið til baka 
og hurfu við húshornið.  Útkalli bryggjuvarðanna var 
lokið sem og vinnudeginum.   
Brottför Extol hafði ekki enn verið ákveðin og menn 
vildu svona spila þetta af fingrum fram.  Filip lifði 
enn í von um að verða vitni að grindhvalaveiðum.  
Guð einn vissi hvort grindin kæmi.   
Klukkan tifaði.  Þreytan gerði vart við sig eftir 
siglinguna, vaktirnar og vinnuna sem sjóferðin 
heimtaði.   
Fólkið var stundarkorn ofandekkst.  Þau sátu á 
yfirbyggingunni í þögn og horfðu á húsin sem stóðu 
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í brekkunni.  Friður yfir eins og oft er að kveldi dags.  
Jafnvel hávaðsamir sjófuglarnir þögðu og flutu um í 
höfninni.  Allt tók sína hvíld.  Bílar á ferð voru 
teljandi á fingrum annarrar handar.  Undrandi stóð 
við hlið sinna manna.   
Vindhviða kom og setti hárlokk fram á enni Mary og 
svo Peter sem greiddi hárið aftur á hnakka með 
fingurgreiðunni og einu tiltæku á staðnum.  
Snögghærður Filip slapp.  Vindur fékk ekki hreyft 
hár hans. 
Undrandi var sama.  Enda hárugur uppúr og 
niðurúr.  Hann teygði aðra afturlöppina fram og 
klóraði sér hressilega á bak við annað eyrað.  Hitt 
eyrað fékk sömu meðferð með hinni afturlöppinni og 
verkið endað með duglegri haushristu sem gekk 
aftur eftir hundsskrokknum að skotti og stöðvaðist 
þar.  Kannski olli seltan honum kláða.  Rétt var af 
Filip að fara með hundinn að ólæstum skúrnum og 
spúla ærlega. 
Regndroparnir voru hættir en byrjuðu svo aftur að 
leka úr skýjunum.  Regnið smá saman óx.  Er 
vindurinn tók vaxtarkipp var ákveðið að bæta 
endum í land til öryggis og koma sér inn í hlýjuna.  
Verkið gekk fljótt.  Filip lét verða af hugdettu sinni og 
tilkynnti foreldrum sínum hvað til stæði.  Hundurinn 
var svona spúlun ekki óvanur.  Foreldrarnir yfirgáfu 
þilfarið og lokuðu á eftir sér.  Hitakerfið var ræst og 
stillt á 20°.  Ekki of hlýtt og heldur ekki of kalt.  
Hurðum og gluggum var haldið lokuðum til að 
auðvelda upphitun rýmisins.  Skömmu síðar gátu 
menn leyft sér léttan klæðnað og að setja litla rifu á 
glugga.  Mary tók handklæði fram til að Filip gæti 
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þurrkað seppa sem að öðrum kosti væði inn með 
hund sem vatn drypi af.   
Umgangur heyrðist á dekkinu.  Lúkarshurðin 
opnaðist.  Brosandi andlit Filip kom í ljós.  
Handklæði var skutlað til hans.  Dyrnar lokuðust 
aftur: 
„ Jæja vinur! „ - sagði faðir hans er drengurinn stóð 
á gólfinu með alsælan hund sér við hlið: 
„ Var allt eins og frá var greint í skúrnum?: „ 
„ Jaahá og gott betur.  Þarna var líka prýðilegur 
bursti, að vísu svolítið grófur, en vel brúklegur á 
hundshárin. „ – Filip tyllti sér á enda bekksins og 
fremst á setuna, hallaði sér afturábak með axlirnar 
einar upp að sófabakinu. 
Mary gekk til Undrandi og setti lófa sína á sitt hvora 
kinn hans, nuddaði þær og mælti: 
„ Svo þú fékkst feldinn þinn burstaðan.  Aldeilis 
orðinn fínn. „ – 
Orðin framkölluðu hreyfingu á skotti og svo flaður 
upp um manneskjuna.  Gleðilætin leyndu sér ekki: 
„ Æ, mamma!  Ekki meira.  Hann fer annars að 
gelta.  Guð forði mér frá að heyra slíkan hávaða 
akkúrat núna hér í yndislegri kyrrðinni. „ -  
„ Ætlarðu nokkuð að gera svoleiðis „ - sagði móðir 
hans í stríðnistón: 
„ Voff „ -  
„ Ég sagði þér þetta. „ – sagði Filip sem var nú 
kominn með fæturna upp á lausan stól í sínum 
frekar óþægilegum stellingum og afspyrnu vondu 
fyrir bakið.  En unga fólkið hugsar víst ekki mikið um 
bak sitt: 
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„ Gott fólk!  Hættið nú.“ - Peter greip inn í án þess 
að líta af vegakortinu af Klaksvík til fá áttað sig betur 
á aðstæðum í bænum.  Einn trompetleikaranna 
hafði stungið þessu þarflega korti að honum er þeir 
kvöddust og sagt það koma að notum. 
Mary settist og hundurinn lagðist á gólfið með 
feldinn seltulausan og hárin hrein. 
Allskonar umherfishljóð blönduðust saman við 
lofgjörðartóna Dan Moen sem hátalarar 
hljómtækisins fyllti vistarverurnar af.  Lofgjörðin bjó 
til sérstaka helgistund í bátnum sem lofgjörðin ein 
fær gert.  Ekkert kemur í staðin fyrir ljúfa tóna 
lofgjörðar. 
Hvað er betra eftir ánægjulegan dag fullan af 
skemmtilegum og sumpart einkennilegum 
uppákomum en að setjast niður við eldhúsborðið og 
láta þreytuna líða úr líkamanum og hlusta á lágværa 
tónlist, líta stundarkorn í Orðið og fá sér svo snarl 
og gera sig kláran undir nóttina eftir heita og 
hressandi sturtu undir vaggi mjúkrar bátsveltunnar?  
Höfn er sæfarenda viss griðastaður.  Höfn má 
sumpart líkja við fast land undir fótum.  Engar 
áhyggjur, engar vaktir, engir útreikningar né 
kortavesen né bælingar um siglinguna, engar tölur 
til álestrar og menn fá andað léttar.  Skipsdagbókin 
var eina fasta verkið.  Og vitaskuld dagleg vinna 
kokksins:  „ Allir þurfa víst að éta, „ - eins og einn 
grænlenski vinur þeirra sagði.  Áhöfn Extol átti 
hvíldina skilið.   
Skútan lá hlémegin.  Vindurinn stóð upp á hinn 
kantinn.  Fast inn í kverkinni yrði hreyfing ekki mikill 
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þótt bætti í vind um nóttina.  Höfnin var í ágætu 
skjóli í þessari vindátt og bátnum óhætt. 
Filip reis á fætur og teygði úr sér eftir sína 
óþægilegu og beygluðu stellingu og gekk að 
frystikistunni til að taka út mat fyrir morgundaginn: 
„ Filip!  Hvernig líst þér, og ykkur, á að fara í land á 
morgunn og borða þar? „ - Mary kom með tillögu.   
Peter fannst hugmyndin ágæt og Filip var henni ekki 
andvígur og setti frosnu kjötbitanna á sama stað í 
frostið og sótti brauðmeti í ísskápnum og 
áleggsbakka sem hann lagði á borðið ásamt 
vatnsblönduðum ávaxtasafa í könnu og heitu vatni í 
te.   
Peter stúderaði áfram kortið af Klaksvík og búinn að 
koma auga á að minnsta kosti þrjá matsölustaði og 
ýmsar aðrar ganglega upplýsingar.  Þessir 
matsölustaðir voru staðsettir þeim megin fjarðar 
sem Extol lá á.  Menn urðu ásáttir um að kanna fyrst 
hann sem næstur var fyrir ofan bryggjuna og 
skammt frá. 
Kostlistinn lá klár í skúffu og alfarið á ábyrgð Filip.  Í 
verkahring Peter og Mary var allt hitt sem 
hugsanlega skorti.  Listinn þeim megin var stuttur og 
bara vatn og smávegis af olíu en samt mikilvægt að 
gleyma ekki. Beðið yrði með pöntunina uns ljóst 
væri hvenær lagt yrði úr höfn.  Sem var svona 
reglan. 
Mary dreif sig í steypibað, þá Filip og loks Peter 
sem varð að sætta sig við kalt vatn í lokin.  
Heitavatnstankurinn var lítill og dugði illa nema 
menn færu sparlega með vatnið.  Þetta vildi 
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gleymast undir þægilegri og volgri bununni.  
Eigingirni fólks er oft nærri. 
Ósköp var veltan mjúk og þægileg.  Að láta rugga 
sér í svefn án hjálpar mannshandarinnar eru 
forréttindi skútfólks. 
Peter og Mary hurfu til herbergis síns og Filip varð 
einn eftir með Undrandi. 
Nokkrum mínútum síðar laukst herbergishurðin upp 
og höfuð Peter kom í ljós: -  
„ Ekki hangsa frami of lengi.  Þú eins og við þarft 
þína hvíld. „ - Hann þekkti son sinn nógu mikið til að 
vita að hugsun um svefn og svefntíma var ekki alltaf 
efstur á blaði.  Að ekki sé talað væri fartölvan virkjuð 
og farið inn á Internetið:-  
„ Allt í lagi.  Geng bara frá og dríf mig svo til kojs: „ – 
Herbergishurðin lokaðist: -  
„ Heyrðu annars sonur sæll? „  Faðir hans var aftur 
kominn: - 
„ Færðu nokkrar setningar inn í skipsdagbókina og 
greindu frá því helsta sem á daginn dreif.  Ég 
gleymdi henni og er kominn upp í. „ –  
„ Ekki málið.  Góða nótt pabbi minn….  - og - 
mamma líka.  Ef þú ert ekki sofnuð: „ 
„ Góða nótt. „ - Heyrðist í Mary. 
Hurðin lokaðist.  Cd- diskur Dan Moen var á enda 
og allt inni í dúnalogni.  Eina sem eftir varð hjá 
honum var suðið í loftúðunum.   
Talstöðin var hljóð og á hátalaranum slökkt.  Ljósin 
á tækinu gáfu til kynna að menn væru á spjalli.  
Engin orðaskil.  Aðeins ljósalínur sem gengu upp og 
niður stigann.  Fyrst græn og svo rauð færu 
ljósalínurnar yfir vissan stað á tækinu.  Stundum 
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náðu þessar tvær ljósalínur alveg upp í topp á 
mælinum og glöggt merki um að talið væri bjagað 
og óskiljanlegt. 
Filip teygði sig í kúlupenna og skrifaði: -  
„ Komum til Klaksvíkur og lentum í veislu um borð í 
Krúntindi og átum allskonar veislumat og Færeyskt 
skerpukjöt sem mér fannst hreint út sagt ógeðlega 
bragðvont en mér til skelfingar og skapraunar 
Undrandi gleypti í sig með bestu lyst. „ – Filip leit 
upp og hugsaði málið: 
„ Nei!  Orðin um skerpukjötið ganga ekki. „ – ákvað 
hann.   
Hann tók fram pennann og dró feitt strik yfir þessu 
bönnuðu orð.  Skoðun hans á þessari fæðutegund 
átti ekki heima í skipsdagbókinni.  Að vísu var 
bannað að hætta við og mönnum ráðlegt að skrifa 
það sem í dagbókina færi fyrst á annað blað og 
hreinskrifa svo tilbúinn textann og voru skír fyrirmæli 
Peter.  Útkrössuð dagbók er ekkert augnayndi.  En 
öllum verður á í messunni: -  
„ Er það ekki Undrandi minn? „ - sagði Filip og leit til 
hliðar þar sem hundurinn lá skömmu áður: 
„ Nú, ertu ekki þarna? „ – Undrandi kom trítlandi úr 
bæli sínu og lagði hausinn á læri hans og dreif sig 
svo aftur inn og lagðist á sama stað og stundi 
þungann.  Filip setti sig í smá rannsóknarstellingar 
og fletti í gegnum þykka bókina til að leita uppi 
útstrikannir en fann bara eina frá móður sinni.  
Dagbókarfærslan var frá tíma Grænlandsfararinnar 
á undan þessari ferð og fjallaði um ís á stangli og 
borgrísjaka í fjarska og tvo seli sem skyndilega 
stungu hausnum upp úr sjónum og góndu til beggja 
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átta og hurfu svo og sáust ekki meira og svolitla 
öldu sem gekk annað veifið yfir bát og sjóklædda 
vakt.  Dagbókin var ákveðin vísbending um hvaða 
augum menn líta umhverfi sitt og vitaskuld prýðileg 
lýsing á sjóferðinni og hvernig hún gekk.  Svarta 
breiða línan var ólæsileg og faldi orðin undir. 
Hann lokaði efnismikilli og stórri bókinni og gekk yfir 
í herbergið sitt og hurðina á krók.   
Nóttin var framundan.  Á nýjum degi myndu þau 
rölta upp í bæ og fá sér að eta og skoða sig um.  
Þekkti hann foreldra sína rétt færu þau öll í kirkju 
eftir að hafa kynnt sér messutíma kirknanna í 
Klaksvík. 
Mikið var það notalegt að leggjast í þrönga kojuna 
og draga sængina yfir sig.  Og hann sofnaði með 
hrjótandi hund sér við hlið. 
Nýr dagur reis.  Vindurinn blés úr sömu átt og 
kvöldið áður.  Nóttin var róleg og ekkert sem kallaði 
á áhöfnina.  Venja var að vera með skipið læst í 
höfnum og vaktlaust.  Vakteysið breytti ekki því að 
menn hafi ekki á sér vara og sé einn af mörgum 
ávöxtum reynslunnar. 
Fólkið kom fram og gerði sig klárt og sumir fyrir 
framan spegilinn.  Loftið úti var skýjað og þoka sem 
gerði fjallasýn ómögulega nema upp í miðja 
fjallshlíð.  Rigningarúði og hiti undir 10°.  Flestir 
fiskibátar voru farnir og sást ekki til Krúntinds. 
Á bryggjunni við löngu skemmuna framar í firðinum 
lá annar togari.  Hinn var tilbúinn til brottfarar.  
Trollbáturinn sem daginn áður hafði sitt fólk í 
trollviðgerðum var farin til veiða en stóra 
nótaveiðiskipið kyrrt á sama stað.  Líf var á 
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bryggjunni og vinnudagur hafinn með sínum ys og 
þys: 
Gsm- sími Mary hringdi: 
„ Halló. „ 
„ Sæl Mary Rubens …. Ehh…. Er þetta ekki annars 
Mary Ipswich- mær og kona Peter Rubens? „ – 
kunnugleg rödd var í taltækinu:  
„ Alveg rétt.  Komdu sæl og blessuð Luis mín og 
kæra frænka.  Mikið er gaman að heyra í þér.  Hvað 
er að frétta frá Hull? „ 
„ Var ekki alveg viss um númerið.  Gleymdi 
nefnilega að setja nafn við það í símann.  Héðan er 
allt gott, veðrið er yndislegt og hitinn í hærri 
kantinum í dag.. „ - sagði Luis: -  
„ En hjá ykkur.  Þið eruð fólkið með fréttirnar.  
Siglandi heimshornanna á milli.  Ekki hjá mér sem 
sit dægrin löng heima.  Hvar er fólkið nú statt? „ – 
spurði konan frá Hull: 
„ Þekkti númerið undireins og það birtist á skjánum.  
Ekkert að gerast hjá þér, segir þú?  En allar 
bænirnar sem þú ert svo iðin við að biðja?  Hvað 
með þær? „ –  
„ Tók bara svona til orða.  En segðu mér nú fréttir „ 
–  
„ Komum til Klaksvikur síðla dags í gær í togi 
gamals fiskibáts sem…. þarna…. hvað heitir hann 
nú aftur?.... “ Peter sá vandræðagang konu sinnar 
og sagði nafnið með þöglum hætti. 
„ Já, Krúntindur.  Indælt fólk þar um borð og 
hjálpsamt. „ 
„ Klaksvík?  Hvar í veröldinni er hún nú.  Á einhveri 
eyju kannski?  Hahahahaha „? -  
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„ Ó, fyrirgefðu.  Gleymdi ég því?  Klaksvík er í 
Færeyjum og þar erum við núna og á leið á 
matsölustað. „ 
„ Þetta er þá eyja.  Hahahahaha „. 
Filip leit upp frá morgunverðinum og þekkti hlátur 
frænku sinnar en ekki Undrandi sem horfði með 
sérstöku augnaráði til ókunnugs hljóðsins tilbúin í 
væga tannsýningu:   
„ Við höfum verið heppin með veður og siglt í 
hagstæðri vindátt og gekk allt vel uns lognið kom. „ - 
Mary tók sopa af teinu sem Peter færði henni: 
„ Guð er nærri og fylgist með ykkur.  Er Filip þarna 
hjá þér.  Leyfðu mér að heyra í blessuðum piltinum: 
„ 
Mary gekk til sonar sína og rétti honum símtækið 
sem spjallaði stundarkorn við frænku sína frá Hull.  
Samtalinu lauk: 
„ Vissi Luis frænka ekki hvar Klaksvík er?„ - spurði 
Filip Mary.  Örlítils hneykslunartóns gætti.  Hann tók 
diskinn sinn og skolaði af honum í eldhúsvaskinum: 
„ Hvað heldur þú að fólk viti um alla staði og hverja 
höfn í hinum og þessum löndum nema hafa 
sérstakan áhuga? „ – var svar Mary: 
„ Jæja! „ - sagði Peter og sló saman höndunum svo 
að small í: 
„ Er ekki komið að því að drífa sig út og ganga 
svolítið um bæinn? „ -  
Fjölskyldan fór upp á dekk, læsti bátnum með lykli 
og steig upp á bryggju.  Svolítill spölur var til 
matsölustaðarins samkvæmt kortinu en ekkert til að 
leggja fyrir sig.  Filip greindi sjóriðu og fannst landið 
rísa og hníga fyrir augum sér.  Svolítið einkennileg 
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tilfinning og eitthvað sem kemur af sjóferðum en 
rjátlast fljótt aftur af fólki. 
Matsölustaðurinn sem fyrir valinu varð var lokaður 
og annar við næstu götu vakti þeim áhuga.  Sá 
bauð girnilega fiskrétti og fiskisúpu í eftirrétt.  Þau 
gengu yfir götuna og svo beint af augum uns næsta 
þvergata kom í ljós og matsölustaðurinn blasti við 
og bauð fólkið velkomið.  Þau settust við eitt borðið 
og var færður listi með ýmsum réttum.  Undrandi 
beið bundinn fyrir utan.  Staðurinn leyfði ekki hunda.   
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Dagur í Klaksvík 

17 kafli 

Geislar sólar brutust fram á milli skýja.  En ekki 
lengi.  Grá skýin lyftu sér af fjallinu og fjallgarðurinn 
blasti við.  Sólin hvarf og sigu skýin aftur niður í 
sömu hæð eins og þræðir væru hnýttir í þessi ský 
og drægju ekki lengra.   
Rigningarúði gerði vart við sig.  Rúðuþurrkur bifreiða 
struku vætuna af framrúðum þeirra.   
Lítilsháttar umferð var fyrir framan matsölustaðinn 
og gangandi menn á gangstéttum beggja megin 
vegar.  Engar breiðfylkingar manna en líf.  Sumir 
voru á hraðferð.  Aðrir gengu hægum skrefum og 
voru hugsi.  Einstaka maður steig fótstig reiðhjóls.  
Og ein kom á léttu vélhjóli.  Vélarskellirnir leyndu 
sér ekki.  Tveir taupokar héngu sitt hvoru megin á 
bögglabera vélhjóls af gerðinni NSU- líklega 1955 
módel sem löngu er hætt að framleiða en þessum 
manni hafði greinilega tekist að halda gangfæru öll 
þessi ár sem á vissan hátt var afrek.  Hjólið leit vel 
út og bar dökkbláan lit og upprunalegt að gerð.  
Stórar gjarðir og mjó skýbretti að framan og aftan og 
bögglaberi líkur þeim sem notaður er á reiðhjólum.  
Mótorinn var ekki nógu öflugur til að drífa hjól og 
mann úr kyrrstöðu og á ferð og þurfti ýtingu frá 
fótum til að koma nöðru- greyinu af stað.  Eftir það 
var henni óhætt og brattar brekkur að vísu 
vandamál.  En þá kom fótstigið í góðar þarfir sem 
hjálpaði aflitlum mótornum.  Og maður og vélhjól 
náðu brekkubrún flestra brekka.   
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Peter hnippti í Filip: 
„ Faðir minn átti svona skellinöðru og fékk maður 
stundum sem drengur að sitja á bögglaberanum og 
aka sjálfur heima í Ipswich á fáförnum götum í lítilli 
umferð.  Ekki kæmi mér neitt á óvart þótt þetta 
eintak væri hið eina sem eftir er. „ 
„ Í þá öllum heiminum? „ – Filip leit á föður sinn og 
svo aftur á farartækið sem nú stóð kyrrt fyrir framan 
matsölustaðinn.  Maðurinn lagfærði höfuðfat sitt og 
leit á framhjólbarðann og svo þann aftari áður en 
hann teygði sig á annan poka bögglaberans og dró 
upp fastan lykill sem hann notaði til að herða 
stýrisboltann. 
„ Ætli stýrið hafi verið að detta af? „ – spurning var 
borinn fram.  Og svo önnur: 
„ Er hjólið þá forngripur?„ - Filip fylgdist með vinnu 
mannsins handan götunnar.   
„ Hugsanlega og ekki þætt mér ólíklegt að naðran 
sú arna, ég meina skellinaðran, tilheyri safni og að 
menn gangsetji hana á milli og aki spottakorn.  Allt 
vitaskuld tómar getgátur.  Svona sjón rifjar upp fyrir 
manni margt skemmtilegt frá fyrri tíma. „  
„ Þeir gömlu góðu dagar „ - sagði Mary og skoðaði 
andlit sitt í litlum spegli sem hún jafnan hafði í tösku 
sinni og bar rauðan lit á varir sínar: 
„ Hvaða skot var nú þetta? „ – Peter leit á konu sína 
hvössu augnaráði. 
„ Ekkert.  Ekkert.  Vildi bara taka þátt. „ – Mary lauk 
við að lita varirnar, brosti til manns síns sem orðið 
þekkti þetta sérstaka bros hennar.  Spegill og 
varalitur hurfu ofan í töskuna.  Peter datt stundum 
inn um gamlar dyr og miklaði þá sumt sem áður var.  
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Hjól og maður hvarf og vangavelturnar um NSU- 
farartækið lognaðist út af. 
Gegnt matsölustaðnum voru nokkur börn að leik í 
afgirtum garði.  Þau tóku á sprett og hlupu 
kapphlaupi í átt að stóru tré sem stóð í miðjum 
garðinum og klifruðu léttilega upp eftir digrum stofni 
trésins hvert á eftir öðru.  Handtökin báru þess 
merki að þetta tré hefði áður náð athygli krakkanna.  
Við nánari skoðun kom í ljós kofi ofarlega í þessu 
stóra tré.  Litla ævintýralandið þeirra og eigin heimur 
var þá staðsett þar.  Í þessum kofa voru börnin eigin 
valdsmenn og skipulögðu allt eins og þau sjálf vildu 
hafa og útbjuggu sína eigin, litlu barna veröld. 
Matsölustaðurinn sem Peter, Mary og Filip sóttu hét 
Truman.  Þó ekki í höfuðið á Harry S.Truman fyrrum 
Bandaríkjaforseta heldur bara festist nafnið við 
verkefnið er ákveðið var að fara út í reksturinn á 
sínum tíma.  Eigandinn, Hansen Bo, gekk til fólksins 
og kynnti sig og fór inn í eldhúsið og kom til baka 
með þrjá pantaða rétti sem hann lagði á borðið.  
Vatnskanna með ísmolum í ásamt þremur 
vatnsglösum fylgdu með.  Fiskurinn, að sögn 
Hansen, var eldaður úr fersku, úrvals hráefni 
keyptur beint af smábátunum sem stunduðu veiðar í 
kringum eyjarnar og lönduðu daglega í Klaksvík.  
Ferskt hráefni voru einkunnarorð matsölustaðarins 
Truman: 
„ Hér fá menn úrvals fiskmeti og að auki al- 
Færeyskt.  Útlendir ferðamenn kunna vel að meta 
fiskrétti okkar. „ - Eigandinn þurrkaði sér um 
hendurnar með litlu handklæði sem hann bar á 
annarri öxlinni. 
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Fimm menn komu gangandi og stöðvuðust á hinni 
gangstéttinni.  Samræður hófust í hópnum.  
Mennirnir stilltu saman strengi og horfðu á milli yfir 
til matsölustaðarins og gengu í átt að innganginum.  
Einn mannanna gaf sér tíma til að klappa Undrandi 
en hinir héldu rakleitt inn á matsölustaðinn.  
Mennirnir fimm buðu góðan dag og fundu sér borð í 
salnum.  Af orðum þeirra að dæma voru þetta 
skipsmenn á stóra nótabátnum sem lá við bryggju 
og að skipið legði úr höfn eftir klukkustund og þeir 
sjálfir frá Flekkefjord í Noregi og nýkomnir þaðan til 
Klaksvíkur úr fríi.  Mönnunum þótti við hæfi að koma 
við hjá Hansen Bo á Truman áður en endum yrði 
sleppt og haldið til veiða.  Þetta heyrðist af tali 
mannanna sem ekki voru neitt sérlega lágværir og 
salurinn lítill og bárust orð auðveldlega á milli borða.   
Undrandi var lítt hrifin af að dúsa einsamall á 
stéttinni en lifnaði allur við er maðurinn strauk 
honum og krakkarnir hófu sín ærsl handan 
götunnar.  Þessir atburðir björguðu því sem bjargað 
varð í lífi hundsins sem kunni að skemmta sér og 
líka að láta sér leiðast yfirgengilegum leiða. 
Hansen gekk að glugganum og horfði stundarkorn á 
Undrandi sem lá fram á lappir sínar með sorgarsvip 
og  gjóandi augunum með reglulegu millibili á bæði 
hurð og glugga og sá manninn sem horfði á sig í 
gegnum glerið. 
Gestgjafinn snéri sér aftur að hópnum og spurði: 
„ Eruð þið með hundspottið, eh - ég meina hundinn 
sem liggur þarna á gangstéttinni? 

„ Ætli ekki það „ - sagði Peter:   
„ Hann tilheyrir áhöfninni. „ 
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Gestgjafinn horfði aftur út og á seppa sem nú var 
staðinn á fætur og teygði úr sér svo að brakaði í 
hverjum lið: 
„ Má bjóða ykkur súpuspón?: „ – bætti hann svo við. 
„ Endilega takk.  Ég verð að taka undir með þér að 
maturinn er hreint afbragð „ - Peter þurrkaði sér um 
munninn með bréfþurrku.  Hin tóku undir með 
honum.  Ánægður hópur sat til borðs á Truman: 
„ Bjóðið þið líka kjöt? „ - spurði Mary. 
„ Að sjálfsögðu.  Úrvals lamb, fugl og naut frá 
Færeyjum og oft líka frá Íslandi.  Og vitaskuld fleiri 
löndum.  Einnig sérverkað skerpukjöt að hætti 
Færeyinga.  Má kannski bjóða ykkur sneið af vel 
verkaðri „ skerpu „: 
„ Ómögulega „ – Filip var snöggur til svars. 
„ Eigum það bara inni hjá þér „ - sagði Mary: 
„ Magarýmið leyfir aðeins takmarkað magn, „ - bætti 
hún við. 
Gestgjafinn hló og hvarf inn í eldhús.  
Aðstoðarmaðurinn jós þrem skömmtum af súpu á 
jafn marga diska sem eigandinn bar fram og lagði á 
borðið fyrir framan hvern og einn.  Allt samkvæmt 
bókinni.  Snyrtilegt og kurteist. 
Norsku fimmmenningunum var ekki lengur til 
setunnar boðið.  Þeir stóðu upp og gengu að 
afgreiðsluborðinu og greiddu fyrir sig og yfirgáfu 
matsölustaðinn.  Sami maður og gaf Undrandi tíma 
endurtók verkið og hljóp svo á eftir félögum sínum 
og blandaðist hópnum.  Nokkur handtök er viðkom 
veiðarfærinu og kostinum beið þeirra um borð áður 
en endum yrði sleppt og stímt til hafs.   
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Öðruvísi háttaði til hjá áhöfn Extol sem réð tíma 
sínum sjálf.   
Hansen Bo bar fram rjúkandi te.   
Matartímanum lauk.   
Afskaplega varð Undrandi feginn er fólkið loks birtist 
í dyrunum eftir allan sinn tíma og hann eins og 
fastur í gildru fyrir framan húsið og bundinn þar og 
keflaður.  Ærslin í barnhópnum voru aftur byrjuð og 
þau kominn niður úr trénu.  Allur garðurinn var undir 
fyrir leikinn sem nú var leikinn. 
Fyrir utan Truman var haldin skyndifundur og menn 
horfðu upp og niður eftir götunni og veltu vöngum.  
Hvert skildi halda?  Peter fór í vasa sinn og tók fram 
vegakortið og skoðaði:   
„ Samkvæmt kortinu erum við stödd hérna. „ – Peter 
benti fingri á staðin og snéri kortinu þannig að hin 
gætu líka séð.  Fólkið leit á: 
„ Kirkjan er sýnist mér ekki langt héðan. „ – sagði 
hann og strauk sér hugsandi um hökuna. 
Mary bað um kortið.  Hún vildi sjá möguleikanna: 
„ Við erum í svona miðju byggðarinnar og sýnist mér 
að áhugaverðu staðirnir séu innar í firðinum.  Í 
þessa átt „ - Mary benti. 
Svolítið hlé var á leikjum barnanna og sást höfuð 
eins stráksins gægjast upp fyrir grindverkið og horfa 
forvitnum augum á fólkið handan götunnar.  Einkum 
hundinn: 
„ Sælir krakkar. „ - Hrópaði Peter til þeirra. 
Feimnislegt andlitið hvarf snöggt og birtist svo aftur 
ögn brattara.  Þrjú höfuð til viðbótar tóku sér stöðu 
og svo fjórða og fimmta höfuðið sem öll horfðu á 
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ókunna fólkið sem stóð við dyr Truman og skoðaði 
vegakort og hafði hund í bandi: 
„ Langar ykkur ekki til að klappa Undrandi áður en 
við förum. „ - Kallaði Filip og strauk hundinum um 
hausinn. -  
Börnin litu hvort á annað svolítið sposk á svip.  
Snéru sér svo að fólkinu og nikkuðu höfðum og 
klifruðu yfir grindverkið og komu á harða spretti til 
þeirra að Undrandi brást við með brettum grönum 
og tannsýningu og lágværu urri sem skjótt var kæft 
með skipun manns. 
Strokur, atlot og kjass barnanna gerðu Undrandi 
glaðan sem dillaði rófunni og flaðraði upp um þau til 
skiptist: 
„ Heitir hundurinn í alvöru Undrandi „ - spurði sá 
sem fyrstur gægðist yfir grindverkið fullur efa og 
saug upp í nefið. 
„ Oh jú „ - sagði Filip hnarreistur. 
Skyndilega horfði strákurinn sem fyrstur kíkti stórum 
augum á seppa og svo á hin börnin og aftur á 
hundinn: 
„ Sáuð þið þetta? „ - spurði hann vini sína: 
„ Hann getur breytt um svip! „ - Börnin horfðu á dýrið 
full tortryggni en létu fljótt sannfærast.  Undrandi 
breytti um svip hvort sem það var til að gleðja með 
börnin eða svipurinn bara kom óvart: 
„ Og nú vitið þið hví Undrandi heitir Undrandi. „ – 
sagði Filip gat ekki lengur varist hlátri og sprakk 
þarna á gangstéttinni.  Aðallega yfir viðbrögðum 
krakkanna. 
„ Hahahahaha „ - börnin hlógu með Filip og 
skemmtu sér konunglega yfir því sem þau nú 
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upplifðu.  Hláturinn dró Hansen Bó og 
aðstoðarmann hans að glugganum sem sáu ekkert 
fyndið og héldu störfum sínum í eldhúsinu áfram og 
að undirbúa fimmtíu manna veislu sem fram átti að 
fara á staðnum klukkan stundvíslega nítján og 
tíminn orðinn frekar knappur 
NSU- maðurinn ók framhjá fólkinu og beygði yfir á 
þvergötuna sem lá niður á næstu götu.  
Eyrnaskerandi hávaði kom frá mótornum og sást 
púströrið lafa niður að framan.  Skrúfan sem hélt 
rörinu föstu við mótorinn losnaði af og fór ekki 
heldur framhjá neinum í grennd að hafði gerst.  
Þetta kostaði stöðvun farartækisins og snögga 
viðgerð á staðnum.  Enda gerkunnugur 
uppbyggingu síns gamla járnfáks og rétt verkfæri 
tiltæk í pokanum góða.  Smáviðgerð hér og önnur 
þar.  Allt vanaverk og ekkert mál. 
„ Byrjum á að skoða kirkjuna „ - stakk Filip upp á: 
„ Má ég sjá kortið „ – Hann leit á snepilinn.   
Við nánari skoðun komst hann að raun um að gatan 
sem þau voru á væri líklega styttri leið heldur en að 
fara fyrst niður á götuna fyrir neðan: 
„ Þessi gata heitir… „ - hann horfði á skilti rétt hjá 
sér sem nafn götunnar var skráð á.  Fólkið gekk af 
stað. 
Gatan var öðrum götum lík.  Við hana stóðu hús 
sem fólk bjó í.  Fólk sem nýverið hafði stofnað 
fjölskyldu eða hafði lengi búið á sama stað og var 
sjálft orðið afar og ömmur með stóran hóp fólks í 
kringum sig af eigin ættlegg.   
Áhöfn Extol naut göngunnar.  Undrandi horfði á allt 
sem hreyfðist og vildi sjálfur hreyfa hitt sem ekki 
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hreyfðist og þefaði á milli út í loftið í umhverfi sem 
var baðað lykt sem nef hunds greindi en ekki 
manns. 
Framundan á vinstri hönd stóð tvílyft hús með 
steyptri neðri hæð og efri hæðina úr timbri.  Húsið 
var fallegt með vel hirtum garði í kring sem búið var 
að girða af allan hringinn og koma fyrir í leiktækjum.  
Neðri hæðin var máluð ljósum lit en timburverkið í 
rauðu og þak ljósgrátt.  Gluggar og hurð á neðri 
hæð báru sama lit og efri hæðin og öfugt.  Ágæt 
litasamsetning og valið af smekkfólki.  Byggingin 
stóð auð sem gardínulausir gluggar vitnuðu um.  
Kannski var húsið dánarbú?   
Skilti stóð út við gangstétt: „ Til sölu „   
Karl og konu bar þar að.  Þau litu á númer hússins 
og gengu inn um hliðið.  Maður beið á tröppunum.  
Útihurðin féll að stöfum að baki fólksins.  
Hugsanlegir kaupendur á ferð.   
Kirkjan blasti við og var vegleg bygging hlaðin úr 
grjóti með miklum gluggum á hliðinni sem náðu upp 
í þakið og mynduðu einskonar kvisti.  Þrír eins 
gluggar voru á þessari hlið Guðshússins.  Inngangur 
var í stafni og hringlaga gluggi yfir honum og kross 
fyrir ofan þennan glugga sem náði langleiðina upp í 
kverk þaksins.   
Hver sem ástæðan var og hvort verkið var að 
undirlagi stjórnar kirkjunnar eða einkaframtak, sat 
vel hærður og skeggjaður maður á stól hægra 
megin við útidyrnar og spilaði á gítar og söng ljúfa 
lofgjörð með ágætri söngrödd.  Uppákoman vakti 
athygli fólks sem leið átti hjá.  Er áhöfnin á Extol bar 
að stóðu átta manneskjur hjá manninum og gáfu sér 
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tíma til að hlusta á sönginn sem ómaði í gegnum 
hátalara og lítinn magnara. 
Frá kirkjunni var gott útsýni út á fjörðinn.  
Nótabáturinn sem mennirnir frá Flekkefjord voru á 
sigldi út og flutningaskip kom inn og stefndi á 
bryggjunni sem togararnir lönduðu við hjá stóru 
skemmunni. 
Þrjár manneskjur bættust í hópinn og aðrir gengu 
burt.  Peter og hans fólk yfirgaf svæðið og urðu 
tónar mannsins æ lágværari með aukinni fjarlægð.  
Að lokum tóku umhverfishljóðin ein við. 
En svo skyndilega gerðist eitthvað. 
Bifreið var ekið eftir brautinni á talsverðum hraða og 
gjallhorni stungið út um hliðarrúðu bílsins og orðin „ 
Grind Grind „ – kölluð úr þessu gjallhorni frá rödd 
sem var mikið niðri fyrir og lá á að láta fregnina 
berast.  Orðin vöktu skjót viðbrögð.  Menn þustu 
niður á bryggju og um borð í smábátanna sem þar 
lágu bundnir og stímdu út með boðaföllum. 
„ Grind?  Hvað er grind pabbi? „ - Spurði Filip. 
„ Sama hvalategund og við rákumst á hér fyrir utan 
og greinilegt að hefur fundist úti fyrir. „: -  
„ Hvalveiðar maður!  Nú verð ég að hlaupa um borð 
og sækja myndavélarnar mínar.  Maður lætur ekki 
slíkt happ sér úr greipum ganga.  Hérna!  Haltu í 
Undrandi. „ - Filip rétti Peter bandið og tók til 
fótanna. 
Eftir smá tíma barst til hans hljóð: 
„ Taktu hundinn með þér.  Ekkert þýðir neitt að skilja 
hann eftir hér hjá okkur. „ - Peter lét í sér heyra.   
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Filip benti með hendinni án þess að snúa sér við á 
hlaupunum.  Faðir hans sleppti taumnum og 
Undrandi tók undir sig stökk og hljóp til piltsins.   
„ Verðum hér þegar þú kemur til baka „ - sagði faðir 
hans.  Filip svaraði með annarri handahreyfingu.  Á 
meðan vídeóvélin var sótt vildi svo vel til að einn 
trompetleikarann bar að í bíl og bauð fólkinu með 
sér.  Sjálfur ætlaði hann að vera þátttakandi í 
grindinni og upplagt að taka með sér gesti og ekki 
spillti neitt fyrir að þeir voru bræður og systur í 
Kristi og ýmsu vant af sjóvolkinu.  Ekið var í átt að 
Extol og sást Filip á harða spretti upp bryggjuna 
með báðar myndavélatöskurnar og náði Peter að 
kalla til hans og vekja á sér athygli.  Feginn drengur 
en móður og másandi settist inn í bifreiðina ásamt 
hundinum sínum sem ekki blés úr nös: 
„ Hvar er grindin „ - sagði hann á milli másanna og 
horfði í allar áttir.  Vídeóvélin var gerð klár og tvær 
auðar upptökuspólur hafðar með í töskunni.  Nú 
skildi ekkert klikka og allt markvert myndað. 
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Grindin rekin á land. 

18 kafli. 

Spennan magnaðist.  Trompetleikarinn þrýsti á 

köflum full fast á bensíninngjöfina.  Greinilegt var að 

Filip var ekki sá eini í bifreiðinni sem var yfir sig 

spenntur og fullur tilhlökkunar.  Bæði 

trompetleikarinn og Undrandi voru merktir henni.  

Mary og Peter tóku atburðarrásinni með Enskri, 

stóískri ró.  Eina sem þau hugsuðu um á þessari 

stund var gott Enskt te og svolitla fræðslu í Guðs 

Orði. 

Undrandi hnusaði út í loftið og glápti út um alla 

glugga bifreiðarinnar.  Til að loka hringnum snéri 

seppi sér við í aftursætinu og setti lappirnar upp í 

afturgluggann og skimaði svæðið aftur undan 

bílnum árvökulum augum varðhundsins.  Fólk og 

umhverfið æddu framhjá hundsaugunum á hraða 

sem óx.  Hann rak upp gelt af einskærum æsingi en 

var skipað að hætta þessum hávaða í sér.   

Bifreið kom aðvífandi úr hliðargötu til hægri sem 

trompetleikarinn sá full seint en þó nógu snemma til 

að forða árekstri.  Eðlisávísunin greip til fóthemilsins 

og stýrishjólsins og bifreiðin færðist yfir á miðju 

vegarins og svo aftur í hina áttina.  Bifreiðin frá 

hægri hélt rakleitt inn á akveginn án þess að stöðva 

og ljóst að bifreiðastjórinn sá ekki bíl 
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trompetleikarans sem við kæruleysi hins snögg 

hægði ferðina að við lá að Undrandi missti 

jafnvægið og félli á framsætisbakið.  Skepnan náði 

skjótt jafnvæginu og kom sér fyrir á sama stað.  

Andardráttur hans var ör.  Smjatt heyrðist inn á milli.   

Æsingurinn gerði aftur vart við sig og svo snöggt og 

temprað gelt. Önnur skipun barst úr framsætinu frá 

Peter.  Undrandi komst í hrikalega aðstöðu við 

ítrekaða skipunina jafn æstur og hann var orðinn.  

Að meina fjörmiklum hundi þess að láta vaða var allt 

að því óbærilegt sem ofan á allt hitt var að springa 

úr æsingi.  En bót var í máli að allt fólkið var hjá 

honum og húsbóndanum sjálfum orðið vel heitt í 

hamsi.  Sem hafði sín áhrif á ástand seppa. 

Filip kom klukkutíma langri snældunni fyrir í vélinni 

og tók fram pakka með annarri snældu í og gerði 

tilraun til að taka plastið utan af pakkanum.  Plastið 

var erfitt viðureignar og vildi ekki gefa sig og krafði 

hann að lokum verkfæris sem hann hafði ekki tiltækt 

í buxnavasa sínum.  Vasahnífurinn varð eftir í einni 

skúffunni um borð: 

„ Pabbi! „ - Sagði hann hraðmæltur: 

„ Réttu mér vasahnífinn þinn stundarkorn.  Snöggur. 

„ 

Peter snéri höfði sínu aftur í til að sjá hvað 

drengurinn aðhefðist: 

„ Eru þetta vandræðin?  Svona, réttu mér pakkann 

og ég skal rífa þetta utan af fyrir þig - og vera 
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snöggur. „ - Filip afhenti honum snælduumbúðirnar 

sem faðir hans hófst þegar handa við að fjarlægja.  

Eftir nokkrar tilraunir sagði hann:  

„ Hverslags eiginlega ofurplast er þetta Filip?  Ekki 

nokkur leið að komast í gegn.  Nú skil ég drengur 

minn hví þú baðst um almennilegt verkfæri.  Hérna.  

Hér hefurðu pakkann þinn og vasahnífinn minn.  

Gerðu svo vel. „ - Hönd kom yfir axlir með snældu 

og vasahníf sem Filip greip og rétti honum sitt aftur 

eftir að hafa áður skorið plastið sem gerði eftirleikinn 

auðveldan.   

Þótt óskastaðan væri sú að komast út með bát og 

mynda allt í návígi frá sjó var ekki um neitt slíkt að 

ræða.  Til þess var atburðarrásin of hröð og áhöfn 

Extol of ókunnug staðháttum og sjálfum íbúunum.  

Málið var að gera hvaðeina sem hægt var á 

staðnum og spila rétt úr því sem gafst og vera 

kominn á svæðið í tæka tíð þar sem allt fór fram.  

Vissulega var hægt að sleppa landfestum Extol og 

sigla á vélaraflinu til flotans.  En slíka hugsun skorti í 

miðri hringiðunni og líklegt að ferðin hefði hvort eð 

er verið illa þokkuð í röðum hópsins sem sinnti 

vöðunni.  Þessi umræða vaknaði eftir á hjá áhöfn 

Extol er menn voru sestir niður og byrjaðir að skrafa 

um atburðinn yfir rjúkandi tebolla. 

Bifreiðin ók götu hinum megin fjarðar og sást Extol 

bregða fyrir við bryggjuna á milli húsa og bara 

augnablik í senn.  Við þessa götu stóðu mörg 
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íbúðarhús misjafnlega þétt saman og búið í þeim 

öllum. 

Í bænum mátti víða sjá vegsummerki kallsins á 

vaxandi umferð gangandi og akandi manna.  Fólkið 

stakk saman nefjum og benti út á fjörðinn og talaði 

og sumt hvert með eftirvæntingu í augum.  Bærinn 

eins og fékk vítamínssprautu við kall mannsins úr 

gjallhorninu.   

Bátarnir sem stímdu út voru hraðskreiðir, þó ekki 

allir, og fóru mikinn og komnir töluvert langt og áttu 

stutt eftir í að komast að vöðunni.  Verk bátsverja 

var að sigla fyrir þessa vöðu og búa til bogalaga 

girðingu úr flotanum sem hindraði syndandi 

skepnurnar í að komast sína leið.  Hraðinn skipti 

máli.  Grindhvalur er hraðsynt dýr. 

Gömul hægfara trylla lagði af stað með öllum 

þessum hraðskreiðu bátum en dróst fljótlega aftur úr 

uns hún sigldi einskipa en mjakaðist samt í átt að 

settu marki.  Svolítið fyndinn sjón hjá hraðskreiðu 

bátunum sem frísuðu líkastir viljugum fákum þarna 

á haffletinum og eins og sungu hástöfum:  „ Farið 

frá því að hér kem ég. „   

Gamla „ ólseiga „ trilluhornið fór stefnuna örugglega 

með sinn eina mann um borð.  Dugga dugga dugga 

dugg.   

Manninum gafst nægur tími til að íklæðast 

sjóklæðnaðinum og biðja bænirnar sínar og meira 
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að segja draga fram litla Nýja testamentið sitt og 

lesa nokkur vers í bókinni. 

Flotinn hægði á sér.  Sjá mátti að vanir menn fóru 

fyrir.  Á undraskjótum tíma varð til þessi bátgirðing 

sem skepnurnar urðu strax varar við og forðuðust.  

Girðinguna var hægt að sjá úr landi væru menn 

staðsettir á ysta tanga byggðarinnar.  Nokkrir bílar 

stóðu þar og menn við þá með kíkja sem þeir 

beindu út á sjóinn og fylgdust þaðan með aðgerðum 

bátsverja.   

Maður með litla talstöð í hendi stóð við eina 

bifreiðina og beindi kíki að bátaflotanum og talaði á 

milli í litlu handtalstöðina klædda leðurhulstri með 

löngu - útdregnu loftneti á.  Maðurinn var í beinu 

sambandi við einn bátanna og fékk upplýsingar frá 

fyrstu hendi.  Máski hafði maðurinn það hlutverk að 

stjórna aðgerðum eftir að vaðan kom í fjöru og var á 

tali við annan á sjónum sem stjórnaði aðgerðum á 

hafinu?  Ekki ólíkleg niðurstaða.   

Þétt bátagirðingin varnaði hvölunum í að halda 

áfram eðlislæga leið.  Þetta ruglaði innbyggða 

áttavita blessaðra skepnanna og þær sjálfar í ríminu 

og olli hjá þeim stjórnlausu sundi fram og til baka í 

fullkomnu ráð- og forystuleysi, ekki vitandi hvert 

skildi stefna með hindrun sem ómögulegt var að 

sneiða framhjá og hópinn eins og lentan í gildru 

með æpandi karla í bátunum sem skelltu hlutum 

ofan á yfirborðið til að gera lætin ískyggileg.  Ópin 
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ein og sér voru þó nóg.  Þetta jók á ráðaleysi 

vöðunnar sem bæði gat boðað gott og líka illt fyrir 

veiðimennina.  Stjórnleysið í sjónum var staðreynd 

en eitthvað sem þurfti að breytast hjá vöðunni sem 

tímann sinn tæki að ske.  Þá fyrst mátti reyna að 

beina henni í þá átt sem veiðimönnum hugnaðist.   

Blástrar, sporðaköst og syndandi dýr voru þvers og 

kruss fyrir framan bátagirðinguna og gusu-

gangurinn oft svo mikill að menn sem enn voru ekki 

komnir í sjógallanna urðu skjótt gegndrepa frá 

þessu skvettandi sporðum í allar áttir.  Halda mætti 

að dýrin vildu kafa undir girðinguna og sleppa úr 

prísundinni með þeim hætti en svo var ekki heldur 

snéru þau undanbragðalaust aftur til hópsins.  

Hjarðeðlið lét ekki slæva sig.   

Í hamaganginum gleymist margt og menn tóku vart 

eftir gusunum sem yfir þá gengu.  Hvað gerðu þær 

líka til samanborið við veiðigleðina sem vaknaði á 

staðnum og greip í mennina?  Á meðan reynt var að 

stefna vöðunni í rétta átt var ráðaleysið og 

hringsólið það sem gilti hjá dýrunum og enn 

möguleiki á að hjörðinni tækist að sleppa og veiðin 

færi forgörðum.  Slíkt hafði svo sem gerst og því um 

að gera að hafa sem flesta báta með í verkinu og 

gera girðinguna sem þéttasta og hávaðan mestan.   

Um tíma leit út fyrir að grindin hefði betur er hún 

ætlaði öll að elta einn sem stefndi framhjá ystu báti 

á vinstri væng.  Er mennirnir sáu þetta jukust lætin 
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um allan helming og með þeim ægileg öskrin og 

slátturinn ofan á hafflötinn.  Dýrin hrökkluðust undan 

og sama hringsól hófst fyrir framan girðinguna.   

Loks komst ró á hópinn.  Langþráð stund og áfangi 

á leiðinni.  En bara áfangi.  Ekki fullnaðarsigur því 

að ennþá gat allt farið út og suður.  Beðið var 

aðgerða svolitla stund og vöðunni gefin smá tími.   

Gefið var merki úr einum bátnum og bátaflotinn 

sigldi rólega í átt að kannski þreyttri grindinni.  Aftur 

var gefið merki og hávaðinn og lætin náði hæsta 

stað.  Bragðið heppnaðist og hvalirnir syntu undan 

siglandi bátunum og öskrunum í átt að fjörunni með 

þétta bátagirðinguna fast og ákveðna á eftir sér.  

Óhljóðin jukust og urðu allt að því ofsafengið í hvert 

sinn sem grindin hugðist sjálf taka völdin.  Víkin sem 

allir þessir hvalir myndu enda ævi sína í var 

framundan og fjöldi manns í fjöruborðinu og á 

grasbalanum fyrir ofan sandinn.   

Fyrir mennina í bátunum og hina í landi var um 

ákveðinn áfangasigur að ræða er hér var komið 

sögu.  Fullnaðarsigur var ekki í hendi og yrði heldur 

ekki fyrr heldur en útséð var um að ekki yrði aftur 

snúið og mennirnir í fjöruborðinu byrjuðu verk sitt 

með hárbeittum hnífunum sem þeir beittu 

fagmannlega. 

Vaðan var stór.  Vanir menn í hópnum sögðu hana 

um eða yfir þrjú hundruð dýr.  Mikill fengur synti í átt 
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að landi og ljóst að bæjarbúar fengju soðningu af 

glænýju hvalkjöti í matinn.  Margar soðningar. 

Veiðigleðin svall í hjörtum bátsverja og líka 

einbúans sem um tíma sigldi sína hægu ferð í átt að 

skepnunum en var nú kominn með hinum og orðinn 

hluti af mikilvægri bátagirðingunni og gaf hvergi eftir 

hvorki í háreysti né eftirfylgni.  Flestir mannanna 

höfðu áður upplifað grind.  Áhöfn Extol lifði nýja 

reynslu og reyndar ekki þá fyrstu í þessari ferð sinni.  

Þær voru orðnar allmargar. 

Trompetleikarinn vissi hvar hvalirnir yrðu reknir að 

landi.  Nokkur undafarinn ár hafði hann farið út með 

bát og tekið þátt í hrópunum og öðru sem reksturinn 

krafði þá um á hafinu.  Hann hafði einnig verið á 

hinum staðnum, í flæðarmálinu, og hjálpað til er 

hvalavaðan kom, án þess þó að taka beinan þátt í 

sjálfri slátruninni.  Hún var á færi fagmanna og 

engum öðrum hleypt að.  En núna var hlutverk hans 

annað þótt hitt hafi staðið honum til boða.  Áhöfn 

Extol var ástæðan sem hann í skyndingu ákvað að 

bjóða með sér.   

Fyrir tilviljun ók hann aðra leið en venjulega og hitti 

þá Peter og Mary konu hans við kirkjuna.   

Hingað til hafði gleymst að spyrja manngreyið til 

nafns og kom í ljós að hét Anfinn Mörköra 

tónmenntakennari grunnskólans í Klaksvík, á 

vitaskuld á trompet. 



250 
 

 

Allt lifandi og kvikt í blessuðum bænum eins og 

sogaðist að þessari vík sem ekkert fékk stöðvað.  

Atburðarrásin hófst og henni skildi lokið.  Engin veiði 

er í hendi fyrr en öll er og mikilvægt að halda öllu 

gangandi uns útséð er um að smölun bátanna endi 

á réttum stað.  Í fjöruborði víkurinnar og svo á borði 

manna og ofan í frystikistum heimilanna og 

frystiklefum fyrirtækja.  

Bátar, saman við spriklandi, blásandi og kafandi 

hvali komu nær og gekk reksturinn furðu vel.   

Er Peter, Mary, Filip og Undrandi, ásamt Anfinni, 

kom á staðinn var þar margt manna og margfalt 

fleiri heldur en hvalirnir.  Ljóst var af klæðnaði 

sumra, reyndar flestra, að þeir mundu ekki verða 

beinir þátttakendur í sjálfum atganginum og aðeins 

áhorfendur.   

Fjörtíu og fimm mínútur voru liðnar frá því að 

gjallhornið gall út um glugga bifreiðarinnar og fréttin 

flaug út á sínum eldingahraða um allan bæ og 

bátarnir stímdu út með sínum skellum og 

boðaföllum.  Orðið var ljóst að slátrun hvalanna 

hæfist eftir fáeinar mínútur.  Svo langt var verkið 

komið. 

Bátarnir voru nú skammt undan og fyrstu hvalirnir 

festust í fjörunni.  Bátagirðingin hafði þynnst og 

nokkrir bátar horfnir úr flotanum og stefndu hraðbyri 

í átt að bryggjunni.  Mannskapurinn myndu skila sér 

í mannhafið eins fljótt og unnt væri.  Maðurinn á 
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ganglitlu trillunni var þarna enn.  Menn úr landi óðu 

út í ískaldan sjóinn og sumir upp í mjaðmir og þeir 

áköfustu enn dýpra.   

Staðurinn var með lágum klettum á báðar hendur og 

prýðilegan útsýnistað.   

Filip beið ekki boðanna og beindi vídeóvélinni í eina 

átt og svo aðra.  Allt sem myndavélaaugað nam fór 

á filmuna á meðan vélin gekk.  Undrandi skynjaði 

eftirvæntingu og togaði í ólina og vildi sjá betur og 

vera með Filib.  Eina sem greyið sá var endalaus 

röð af skóm og buxnaklæddum fótum sem hreyfðust 

í eina átt og svo aðra eða tvístigu þar sem þeir voru.  

Svolítið tilbreytingarlaust til lengdar.   

Peter og Mary voru ekki langt undan.  Anfinn var 

ekki með þeim.  Hann var horfinn inn í miðja þvögu 

og sást ekki þessa stundina en kom í ljós í þá 

hrókasamræðum við hávaxinn eldri mann með 

derhúfu á höfði.  Báðir bentu út á sjóinn.  Peter sá 

eldri manninn draga neftóbakspung upp úr vasa 

sínum og rétta Anfinn sem afþakkaði boð hans og 

hann sjálfan beygja höfðuð sitt afturábak og fá sér 

slurk af þessu tóbaki.  

Peter tók eftir einbúanum á litlu gamaldags trillunni 

og sá ekki betur en hann væri einn af þrem 

trompetleikurum í móttökunefndinni er Extol lagðist 

að bryggju.  Fjarlægðin var of mikill til að öruggt 

væri að sjón hans greindi honum rétt frá.  

Sjónaukinn varð eftir um borð í skútunni.  Engin 
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bátsverja átti von á að lenda mitt í hringiðu 

grindhvalveiða heldur rólegri göngu um fallega 

Klaksvík og þægilega skoðunarferð í bænum þeim 

arna eftir sjóferðina frá Íslandi. 

Filip komst niður í fjöruborðið og horfði á er fyrstu 

hvalirnir strönduðu og er mennirnir með hnífana 

beittu þeim og blóðið lagði úr skepnunum einni af 

annarri og sjórinn í kring litaðist með rauðu.  Æ fleiri 

hvalir hættu að sprikla og hægt að vefja bandi utan 

um sporðinn á þeim og draga á þurrt á handaflinu 

einu.  Nú komu aðstoðarmennirnir í góðar þarfir 

sem sameiginlega drógu þungar skepnurnar upp í 

fjöruna.   

Vörubifreið með krana ók að og svo önnur.  Að 

lokum urðu þær þrjár.  Allskonar kerrur voru og á 

staðnum sem notaðar yrðu til að flytja skepnurnar 

burt á.  Tugir hvala voru í fjörunni og þegar byrjað 

að brúka þessa krana til að hífa með dýrin og koma 

fyrir á vögnum til flutnings.  Hjörðin var minni en í 

upphafi var talið og taldi er upp var staðið 

tvöhundruð og þrjátíu dýr.   

Tuttugu hvalir voru nú eftir í flæðarmálinu.  Þeirra 

beið sömu örlög. 

Filip myndaði og færði sig í sífellu til á svæðinu til að 

ná skotum frá sem flestum sjónarhornum.   

Mary var sest á þúfu.  Peter gekk til hennar og líka 

Undrandi og settist við hlið hennar.   
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Krúntindur, skip Jóan, sigldi inn eftir veiðar dagsins.  

Líklegt var að áhöfnin hefði frétt af grindinni og það 

ýtt á þá að koma.   

Anfinn stóð við einn vörubílinn og hjálpaði 

kranamanninum við að koma skrokki fyrir á 

flutningavagni sem tengdur var öflugum jeppa.  

Slatti af vöðunni var hengd aftan í báta sem drógu 

skrokkanna á eftir sér inn í höfnina þar sem þeir 

voru hífðir upp á bryggju og raðað þar hlið við hlið. 

Rúmum tveim klukkustundum síðar var allt afstaðið 

og eina sem minnti á hasarinn á undan voru nokkrir 

hvalir og blóðlitaður sjór sem dreifðist yfir allstórt 

svæði en fór minnkandi eftir að öll dýrin höfðu verið 

aflífuð og blóðið hætt að leka úr þeim.  Verkið gekk 

vel og voru menn ánægðir með hraðan á öllu og 

fannst vel hafa tekist til.  Vaðan var nálægt landi 

sem vitaskuld gerði gæfumuninn og stytti tíma 

verksins töluvert.   

Frágangurinn og skipting aflans var næsta verkefni. 

Filip kom til foreldra sinna rjóður í kinnum og 

brosandi.  Aldrei áður hafði hann upplifað neitt 

þessu líkt og myndi líklega ekki gera: 

„ Jæja vinurinn.  Nú fékkstu gott myndefni og nóg að 

moða úr þegar vinnsla efnisins hefst. „ - Peter benti 

honum að setjast hjá sér.  Honum veitti ekki af 

hvíldinni eftir öll hlaupinn um svæðið með 

myndavélina.  Filip hlýddi og var Undrandi feginn 
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komu hans og sýndi með því að leggjast við hlið 

hans og dæsa feginsamlega. 

Maður kom gangandi til þeirra, horfði á myndavélina 

og spurði Filip hvort hann væri nokkuð á mála hjá - 

þarna - hvalafriðurum?  Hann kvað svo ekki vera. 
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Atgangur í fjörunni. 

19 kafli 

Maðurinn var einn þeirra manna sem stóðu í eldlínu 

verkanna í fjöruborðinu.  Hann hafði ekki veitt unga 

manninum athygli fyrr en í lok atgangsins. Þá fyrst 

gafst honum tími til að líta upp.  Upptökuvélin og 

áhugi mannsins á því sem fram fór dró hann að 

sinni spurningu.  Maðurinn vissi af andstöðu sumra 

hópa og að verkefni sem áður nutu virðingar voru 

nú tortryggð og myndefni notað til áróðurs.  

Manninum létti er í ljós kom að Filip var bara 

venjulegur Enskur strákur með dellu fyrir 

vídeóupptökum án minnstu skoðunar á því hvort 

grindhvalveiðar væri réttlætanlegar, góðar eða 

vondar.   

Maðurinn hafði sínar ástæður.  Fyrir það fyrsta þá 

vissi hann ekki um Extol í höfninni og hafði heldur 

engin sagt honum frá glæsilegri seglsskútu bundna 

þar.  Tortryggni hans átti sinn bakgrunn sem seint 

rynni honum úr minni og gerðist fyrir allmörgum 

árum er grind fannst á öðrum stað við eyjarnar en 

nú og bátar sendir út þaðan á eftir henni og 

maðurinn gestkomandi á staðnum en: - „ var gripin 

á bryggjunni og hálf hrundið um borð í bát með 

þrem mönnum í „- eins og hann sjálfur orðaði 

atburðinn. Og bátarnir sigldu úr höfn.  
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Nokkurn tíma tók að finna hópinn.  Er hann kom 

fram birtist skip hvalfriðunarsinna til að trufla 

veiðarnar og gera óskunda í von um að bjarga 

skepnum.  Atgangur friðunarsinna varð mikill og 

gekk í nokkurn tíma.  Um stund leit út fyrir að ferð 

mannanna yrði ekki til fjár og að flotinn þyrfti frá að 

hverfa vegna aðgangshörku friðunarsinna og sigla í 

land.  Í einni atrennunni kom þó upp ný staða er 

aðförin gekk út fyrir sig sjálfa með ásiglingu skipsins 

á einn báta veiðimanna og hvolfa honum.  Mennirnir 

köstuðust allir í sjóinn.  Maðurinn úr fjörunni var einn 

þeirra. Bátsverjar voru án björgunarvesta og komnir 

í háskalega aðstöðu í ísköldum sjónum með bátinn 

marrandi með kjölinn upp við hlið sér sem skömmu 

síðar hvarf í vota gröf.  Snarræði bátsverja hinna 

bátanna varnaði því að ekki varð mannsskaði.  

Atburðurinn dró úr hernaðaraðgerðum 

hvalfriðunarfólks sem ákvað að hafast ekki frekar að 

og hurfu á braut og lónuðu í talsverðri fjarlægð og 

fylgdust með veiðunum úr sjónaukum.   

Skipbrotsmönnunum hafði ekki orðið meint af 

volkinu og nutu aðhlynningar í einum bátanna.  

Sjálfir þvertóku þeir fyrir að siglt yrði með þá í land 

og hinum því ekki lengur til setunnar boðið og hófust 

aftur handa.  Skjótt náðist full stjórn á hvölunum.  

Reksturinn í land gekk vel og engu líkara en að 

hvalirnir vildu sjálfir flýta sér.  Vaðan var sextíu fimm 
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hvalir.  Verkinu í flæðarmálinu lauk á tuttugu 

mínútur og þótti vel að verki staðið.  

Strax og komið var í land var ekið með mennina á 

sjúkrahús til öryggis en fengu að lokinni skoðun að 

fara heim.  Verkið skildi sín ör eftir, líkt og fram kom 

í tali mannsins.   

Maðurinn minntist að minnsta kosti tveggja manna 

um borð í friðunarskipinu sem beindu upptökuvélum 

að atburðarásinni og virtust mynda allt sem gerðist.  

Maður með myndbandsvél á vettvangi 

grindhvalavöðu til sjós og lands var fyrir hann 

eitthvað til að tortryggja og hafa gát á.  Allt skírði 

þetta spurningu hans í upphafi.   

Maðurinn úr fjörunni og Anfinn voru æskuvinir og 

báðir fæddir og að mestu uppaldir í Klaksvík. Anfinn 

þekkti sögu hans.  Enda töluvert rædd manna á milli 

á sínum tíma og gekk alllengi um byggðir eyjanna 

með sýnum hneykslunar tón og fussi og sveii vegna 

þessara þarna…. friðunarsinna.  

Eftir atvikið á hafinu heyktist hann á að fara oftar út 

með bátunum og lét tilleiðast í aðeins eitt skipti og 

ekki meira.  Fjaran var eftirleiðis hans staður í 

vinnunni sem grindin krafði fólk um en öllu erfiðari 

vinna.   

Maðurinn var að mestu þurr og þakkaði það 

vöðlunum og vatnsheldri yfirflíkinni.  Sumir á 

svæðinu höfðu ekkert fyrir þessu heldur bara brettu 
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upp ermar og óðu út í ískaldan sjóinn í vinnufötum, 

þunnri skyrtu og strigaskóm hvergi smeykir. 

Anfinn settist við hlið Mary og Peter og bauð Peter 

manninum að setjast hjá þeim sem þáði boðið en 

gat þess í framhjáhlaupi að vera á hraðferð. 

Skipting aflans á milli íbúanna var hans verk ásamt 

fáeinum öðrum.  Nokkrar mínútur hefði hann þó 

með fólkinu. 

Bílstjóri eins þriggja vörubifreiðanna hóf mikla 

skepnu á loft með bílkrananum og lagði fenginn á 

kerru tengda dráttarvél.  Annar hvalur fór við hlið 

hins.  Er ökumaður ók framhjá fólkinu mátti sjá fimm 

hvali á þessari kerru sem vart þoldi þennan þunga 

líkt og dekkin báru með sér sem þrýstust 

ískyggilega mikið saman að við lá að fólkið setti 

fingur fyrir eyrun af hvellinum sem það átti allt eins 

von á að heyra við hlið sér ef dekkin gæfu  sig.  En 

ekkert gerðist og dráttarvélin ók áfram með sinn 

blístrandi ökumann og hvarf.  Síðar upplýstist að 

ökumaður dráttarvélarinnar var úr byggðarlagi 

skammt frá handa íbúunum þar og áhöfn Extol 

fannst merkileg hugsun og líka kristilegt góðverk. 

Fólkið, einkum gestirnir, fylgdust áfram með 

aðgerðum kranamanna.   

Einhver úr manngrúanum hafði rétti Anfinn 

kaffibrúsa með ágætlega heitu kaffi, nokkur 

drykkjarmál úr plasti og bréfpoka vöfðum utan um 

nesti.   
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Anfinn rétti mönnum hvert sitt drykkjarmálið, opnaði 

kaffibrúsann og skenkti sopa á línuna og tók fram 

samlokurnar sem einnig gengu á línuna.  Filip var 

óheppinn og fékk skerpu á milli og hnippti í föður 

sinn svo litið bar.  Samlokur skiptu laumulega um 

eigendur.  Almennilegt kjöt var betra álegg og líka 

saðsamara í augum unglingsins og „ 

pitsukynslóðarinnar. „ - Eins og kokkurinn á 

Krúntindi komst að orði. 

Undrandi lá dottandi við fætur Filip og reisti haus á 

milli til að geispa að halda mætti að hausnum hefði 

verið skipt í tvennt og samanstæði af aðskildum efri- 

og neðriparti fullan af tönnum og tungu á milli.  

Kjafturinn lokaðist og hundshausinn varð aftur 

eðlilegur og lagðist á milli tveggja loðinna 

framlappa.  Augun lokuðust.  En ekki lengi.  

Samlokuútbýtingin fékk skepnuna til að hnusa út í 

loftið og setjast.  Næmt þefskinið feilaði ekki.  Hann 

vildi og skildi fá sitt og líka fékk.  Að vísu skerpukjöt, 

svolítið þurrt.  En hvað með það?  Undrandi var 

sama. 

Fólkinu hafði fækkað í fjörunni.  Þeir sem enn voru 

þar stóðu við tvö hvalshræ og biðu kjötsins sem 

kjötskurðarmennirnir skáru af beinunum og stungu 

ofan í poka.  Með safaríkar steikurnar hvarf fólkið til 

bifreiðanna sem það kom í og ók brott.  Næsta 

máltíð var í pokanum. Ferskari yrði hún ekki.   

Skurðarmennirnir voru vanir þessari vinnu.   
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Hratt gekk á birgðirnar og menn í kring tóku við frá 

skurðarmönnum.  Sumir völdu: 

„ Láttu mig fá þetta stykki.  Nei, - ekki þetta.  Þetta 

þarna „ - sögðu þeir og bentu og hnipptu svo í 

næsta mann og glottu: 

„ Þetta er frábær biti lagsmaður. „ - Svolítil eigingirni 

var afsakanleg á slíkum gleðistundum.  Grind var 

ekki hverdagslegur viðburður en heldur ekkert 

einsdæmi. 

Raðirnar þynntust.   

Berir beinagarðarnir urðu eftir í fjöruborðinu sem ein 

vörubifreiðin hífði upp á pallinn hjá sér og skilaði af 

sér í bræðsluna.  Síðasti hvalurinn var dreginn aftan 

í báti inn í höfnina þar sem mest af fengum lá og var 

staðurinn sem megin úthlutunin fór fram á.  Fólkið í 

fjörunni fékk soðningu með sér heim og komu svo 

aftur og náði sér í viðbót.  Engin varð útundan.  Allir 

sem vildu fengu sinn skerf.  Fáir neituðu sér um 

slíkar kræsingar sem Guð flutti til fólksins eftir 

leiðum hafsins.  En þeir voru til sem ekki þáðu og 

kannski bara græmetisætur. 

Rauði liturinn sem einkenndi nágrenni fjörunnar smá 

saman fölnaði og hopaði fyrir ferskum sjónum.  

Rauð rönd í flæðarmálinu sem lítil aldan lék sér 

stundarkorn við hið eina sem minnti á verkið.  Einnig 

hún hvarf og varð að láta undan sjálfhreinsandi 

sjónum.  Snyrtilegt, viðeigandi  -  og  -  ókeypis.   
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Óteljandi spor urðu eftir í sandinum og strik þvers 

og kruss eftir tugi og hundruð fóta sem tíminn, 

regnið og vindurinn jafnaði út þar sem sjórinn gat 

ekki teygt sig hærra upp.  Eftir nokkra daga, jafnvel 

fyrr, yrði öll vegsummerki horfin. 

Maðurinn í fjörunni stóð á fætur, þakkaði fyrir 

ánægjulegt spjall og góðgerðir og óskaði Peter, 

Mary og Filip Guðsblessunar og gekk að bifreið 

sinni:  

„ Heyrðu aðeins vinur „ – Anfinn kallaði á eftir 

manninum. 

Maðurinn snéri sér við: -  

„ Ef Ensku vinir okkar vilja er ekki upplagt að bjóða 

þeim að vera með í úthlutuninni á eftir og fá þeim 

svolítinn hvalkjötsbita til að þeir að minnsta geti 

sagst hafa smakkað alvöru grind? „ – Anfinn fékk 

sér bita af samlokunni og sopa af sykruðu kaffi og 

beið svars: 

„ Endilega og bara velkominn.  En nú verð ég að 

þjóta „ – Maðurinn settist inn í bifreið sína: 

„ Þið heyrðuð hvað maðurinn sagði.  Er ekki næsta 

verk bara að drífa sig og taka við gjöfinni? „ –  

Fólkið samþykkti áætlunina.  Anfinn stakk hendi 

ofan í einn vasa sinn og dró þaðan upp poka og 

fékk Mary:  

„ Hérna.  Notið þennan.  Ég gerir ráð fyrir að ekkert 

svona sé meðferðis hjá ykkur? „ 

Mary kvað svo vera.  Fólkið stóð á fætur.   
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Báturinn með hvalsskrokkinn í eftirdragi nálgaðist 

bryggjuna. 

Gráleit ský voru á lofti og huldu efsta hluta fjallanna 

og sigu rólega niður eftir hlíðunum.  Hvort skýin 

drægjust yfir byggðina og hétu þá þoka kæmi í ljós.  

Með skýjunum og eilitlum vindstreng kólnaði í veðri.  

Mary hneppti að sér yfirflíkinni og setti upp hanska.  

Filip hljóp nokkur skref framfyrir fólkið og hóf 

myndatöku af því gangandi og hundi sem skokkaði 

fremstur.  Er Anfinn kom til móts við vélina beygði 

hann sig snöggt að henni og sagði: 

„ Kæru áhorfendur!  Efnið sem þið eruð nú að horfa 

á er ekta og ekkert feyk.  Framundan hjá okkur er 

bryggjan þar sem allir hvalirnir eru og ætlum við að 

sækja okkur hvalkjöt í soðið. „ - Anfinn rétti sig upp 

og beygði sig svo aftur að vélinni: 

„ Var ekki annars hljóðið á? „ – Sagði hann hlæjandi 

í vélina sem sýndi rautt blikkandi ljós og merki um 

að upptaka stæði yfir.   

Filip hélt það nú og var hinn hróðugasti yfir 

prýðilegu innleggi mannsins. 

Stressið sem einkenndi fyrri ferðina var ekki til 

staðar á bakaleiðinni og afslappaðra umhverfi inn í 

bifreiðinni.  Bryggjan undir hvalina var sama bryggja 

og Extol lagðist fyrst við eftir ferðina yfir hafið.   

Krúntindur, bátur Jóan, lá bundin á sama stað og 

verið að ganga frá er fólkið bar að.  Hvalirnir lágu 
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fáeina metra frá Krúntindi og stutt fyrir skipverja að 

sækja sinn hlut veiðanna.   

Mannfjöldi var og virtu menn skepnurnar fyrir sér og 

gengu á milli raðanna með athugulum svip.  Upp úr 

sumum vösum stóð hanki sem sagði að þar væri 

poki sem vitað var til hvers yrði notaður.  Maður án 

poka á svona stað var eins og hníflaus maður til 

sjós og handarlaus. 

Krakkar á ýmsum aldri spígsporuðu um svæðið 

ýmist í för foreldra sinna, vina eða einsömul.  Þau 

skoðuðu dýrin af áhuga og potuðu sum í hvalina og 

þefuðu af fingrum sínum. Sum fitjuðu upp á nefið.  

Önnur beygðu sig niður og kíktu upp í gapandi gin 

en sáu víst lítið þar.  Vegna ungs aldur mátti leiða 

að því líkum að nokkur þessara barna væru að líta 

grindhval í fyrsta skipti. 

Anfinn ók að og lagði bifreiðinni í stæði nálægt 

úthlutuninni.  Fólkið steig út og teygði úr sér.  

Undrandi var fastur við ól sem Filip hélt um.  Hann 

færi hvergi og yrði þar sem húsbóndinn væri.  Eina 

sem hugsanlega breytti þeirri fastákveðnu stöðu var 

ef önnur hrina myndatöku hæfist.  Þá færðist ólin 

bara yfir í annan lófa og líklega Peter.  Lausir 

hundar enda bannaðir á bryggjunni á meðan 

hvalskurðurinn átti sér stað. 

Þrjár jafnlangar raðir hvala lágu í beinni línu á 

bryggjugólfinu.  Maðurinn í fjörunni kallaði til Extol- 

manna og skar maðurinn stykki úr einum skrokknum 
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og stakk afskurðinum í poka og afhenti fólkinu með 

þeim orðum að bitarnir væru af besta stað úr 

skepnunni.  Pokinn innihélt nokkrar máltíðir.   

Jóan stóð í hópi manna og ræddi mikið og lagði 

áherslu á orðin með handahreyfingum.  Miklir hlátrar 

og háværir heyrðust.   

Jóan leit til hliðar og koma auga á gestina og skildi 

sig frá hópnum.  Fagnaðarfundir urðu með 

viðeigandi handabandi og faðmlagi á línuna.   

Ástæða stuttrar sjóferðar Krúntinds var tvíþætt.  

Annars vegar frekar dræm veiði og hins vegar 

fregnir skipstjóra af grindinni og ákveðið að gefa 

áhöfninni færi á að vera þátttakendur í 

lokakaflanum. Vöðunnar varð hann ekki var á sínum 

slóðum. 

Filip gekk til foreldra sinna og sagðist vilja ná 

nokkrum myndbrotum af athöfninni til að fá betri 

heild á verkið.  Mary tók við hundstaumnum og 

horfði á eftir syni sínum sem gekk hratt að bifreið 

Anfinn og opnaði afturhurðina hægra megin og 

teygði sig í töskuna í aftursætinu og kom til baka á 

harðahlaupum.  Honum lá á að hefjast handa á 

meðan mesti hasarinn var. Tíminn núna var rétti 

tíminn.  Hver mínúta varð gulli verðmætari.  Sjá 

mátti á öllu að fólk var að komast í jafnvægi.  Á 

spennu hafði slaknað. 

Hansen Bo, eigandi Truman, gekk innanum alla 

skrokkanna og með honum aðstoðarmaðurinn.  Þeir 
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stoppuðu við ein hvalinn, struku sér samtaka um 

hökuna hugsandi á svip og bentu svo og báðu 

skurðarmeistarann um að fá þeim kjöt af þessum.  

Orðið var við óskum mannsins.  Hansen fékk sinn 

skammt og stærri en gilti í tilfelli einstaklinga.  Menn 

þekktu matsölustaðinn Truman.  Eðlilegt þótti að 

staðurinn nyti þess á sinn hátt.   

Peter hélt á pokanum orðin svolítið vandræðalegur 

með kjötstykkin sín: 

„ Mary? „ -  

Mary leit til hans.  Undrandi sperrti eyrun og beið 

hvað yrði: -  

„ Er þetta ekki orðið ágætt hjá okkur í dag og komin 

tími til að fara um borð og ganga frá þessum ágætu 

matvælum áður en fer að leka úr poka….? „ –  

„ Og fá sér smá lúr í leiðinni.  Jú, það held ég. „ - 

Mary leit á Undrandi: 

„ En hvað með þennan?  Er ekki best að hann verði 

eftir hjá Filip?  Hann tjúllast hjá okkur með engan 

Filip hjá sér? „ –  

Peter lagði frá sér pokann: 

„ Líklega.  Þetta grey er svo húsbóndahollt.  

Spyrjum hann bara, „ –Peter strauk seppa um 

hausinn.  Hundskottið fór á duglega hreyfingu.  

Taumurinn skipti enn um hendur og gekk Undrandi 

þessi skref til Filip með honum.  Filip var að mynda 

er þeir komu.og búinn að gleyma sér.  

„ Filip! „ 
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Filip leit upp frá vinnunni:  

„ Við ætlum um borð og veltum því fyrir okkur hvort 

hundurinn sé betur geymdur hjá þér. „ – Peter leit 

yfir til konu sinnar sem fylgdist með atburðum í 

kring. 

„ Hafið engar áhyggjur af Undrandi.  Takið hann 

bara með ykkur.  Ég verð hér svolítið lengur og hitti 

ykkur á eftir. „ - Filip talaði til Undrandi: 

„ Fara með pabba og mömmu. „ - Skipun húsbónda 

síns skildi skepnan og sýndi með hreyfingu 

rófunnar: 

„ Þú ert skynsamt dýr „ –Peter talaði í 

viðurkenningartón. 

Myndataka Filip hélt áfram og missti hann af síðustu 

orðum föður síns. 

Peter og Mary stóðu við lúkarshurð Extol og stungu 

lykli í skránna.  Kunnugleg lykt barst til þeirra við 

opnun hurðarinnar sem þau sugu að sér með þeim 

orðum að gott væri að vera kominn heim.  Þau 

gengu inn og komu sér þægilega fyrir í sófasettinu 

og hvíldu lúnar fætur. 

Teketilinn horfði á þau frá borðinu og hafði betur.  

Peter reis á fætur og kveikti undir katlinum á 

gashellunni.  Hvað var betra heldur en gott Enskt te 

eftir allt sem á undan var gengið? 
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Vitnisburður Jóann 

20 kafli 

Nudd skútunnar utan í bryggjudekkin fylgir 

skipverjum og til engra trafala heldur eykur fólkinu 

tilfinninguna um að vera komið heim. Sömuleiðis 

styrkti óreglulegur sláttur bandanna þessa hugsun 

og eins og fyllti upp í eyður. Allt á lágum nótum með 

þögn inn á milli sem breyttist er vindurinn tók 

sporið.  Ólmur í að dansa við umhverfið: 

„ Finndu góða lofgjörðarplötu. „ - bað Mary Peter 

sem stóðvið gaseldavélina og sinnti teinu.  Sjálf var 

hún búinn að koma sér vel fyrir í sófanum með 

fæturna dregna undir sig og var að hennar áliti 

þægileg stelling.  Filip gat ómögulega skilið að 

nokkrum manni liði vel með svo beyglaða fætur.  En 

það var hans mál. 

Peter gekk að hillunni sem cd- diskarnir voru 

geymdir í og leit yfir safnið: 

„ Hvort viltu hlusta á gamalt efni eða nýtt? „ - Peter 

hélt leit sinni í diskarekkanum áfram óviss um hvað 

velja skildi. 

„ Alveg sama.  Sumt nýtt er ágætt. „ – Mary teygði 

sig yfir borðið eftir tannstöngli.  Ljóst var að frá Mary 

var enga hjálp að hafa um lagaval.  Peter var einn í 

þessu. 
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Eftir nokkra eftir grenslan staldraði hann við eitt 

eintakið, tók þverslánna frá og diskinn út og leit á 

kápuna: 

„ Kannastu við þessa? „ – Hann rétti konu sinni 

plötuna.  Mary las nafn flytjenda upphátt og hugsaði 

sig stundarkorn um.  Skyndilega rifjaðist upp fyrir 

henni að Flip hefði gripið diskinn með sér í 

Smáralind í Kópavogi rétt áður en landfestar voru 

leystar í Hafnarfjarðarhöfn: 

„ Alveg rétt.  Nú mann ég.  Skellum plötunni undir 

geislann og hlustum á íslendinga lofa Jesú. „ – Mary 

rétt honum umslagið og þægilegur hljómur 

lofgjörðarinnar fyllti herbergið.  Nokkur laganna voru 

á íslensku. Flest voru á Ensku.  Sum laganna 

könnuðust þau við.  Önnur voru þeim ókunn.  Eitt 

laganna var söngur sem söfnuðurinn í Ipswich 

notaði á samkomum hjá.  Nú reikaði hugurinn 

augnablik á stund hjá söfnuðinum.   

Hljómarnir áttu andartakið og huga fólksins sem 

smávegis brestur kom í með gufunni sem þrýsti sér 

flautandi í gegnum mjóan stút ketilsins án þess að 

hirða neitt um það hvort flautið væri í sömu 

tóntegund og það sem fyrir var og lék svo 

undursamlega um eyru viðstaddra.  Flautið bara 

kom og hafði víst um fátt annað að velja.  Hvellt og 

ákveðið blístrið fékk Undrandi til að reisa haus og 

horfa í kringum sig.  Hann heyrði vel hvaðan hljóðið 

kom en skildi ekki hvers vegna nema ef væri til að 
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reisa hvert hár sem huldi hundsbúkinn.  Sem og 

næstum því tókst. 

Peter slökkti undir hellunni og blístrið eins og 

sogaðist aftur niður í belg ketilsins og mynnti öðrum 

þræði á hljóð sem spilað er afturábak í 

hljóðupptökutæki og á flöskuandann í 

ævintýrabókunum sem sogast inn í flöskuna og er 

þar uns einhver álpast til að strjúka flöskugarminn 

og: - „ eins gott að vera snöggur að kippa tappanum 

úr til að ekki komi fram andi með kúlu á hausnum. „  

- líkt og Willard, vinur Filip, sagði eitt sinn er þeir 

göntuðust um málið heima í Ipswich.   

Undrandi lagði hausinn aftur á milli framlappanna.  

Hann fylgdist athugull með kappahurðinni viss um 

að Filip gengi þar um, og vildi ekki fyrir nokkurn mun 

missa af.  Hann skildi vera í móttökunefndinni og í 

fremstu línu. 

Peter færði Mary tesopann og settist með 

efnismikinn leirfantinn.  Engin orð, engar umsagnir, 

aðeins nærvera Guðs sem kom til þeirra í 

undursamlegu tónaflóði hátalarakerfisins, nuddi 

bátsins, stundum langdregnu ískri, og stöku 

spottaslátt.  Öllu ægði saman og bjó til andrúm sem 

vaninn gerði þægilegan. 

Undrandi saknaði húsbónda síns. 

Pokinn með hvalkjötinu lá í vaskinum og rann blóðið 

í gegn og niður um niðurfall vasksins.  Peter hafði 

haft rétt fyrir sér og varð á undan lekanum heim. 
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Klukkutíma síðar barst fótatak ofan af dekkinu og 

brosandi andlit Filip birtist í hurðargættinni.  En hann 

var ekki einn á ferð.  Með honum voru Jóan og 

maðurinn úr fjörunni.  Báðum fýsti að vita hvernig 

umhorfs væri inn í nútíma seglskútu og gafst ekki 

betra tækifæri en með boði Filip.  Undrandi reis 

fagnandi á fætur og sýndi vinalæti sín með dinglandi 

skotti og vildi flaðri, sem honum var harðbannað: 

„ Sæll vinurinn.  Er myndatökum lokið?  Gott.  

Komdu inn fyrir og fáðu tesopa og bjóddu gestunum 

með þér. „ – Peter stóð á fætur og færði teketilinn 

yfir gashelluna og kveikti undir og tók fram þrjár 

könnur og lagði á borðið.  Í einum skápanna leyndist 

skyndikaffi sem hann tók fram minnugur orða Jóan 

sem taldi te ekki alvöru drykk heldur sull og gerðir 

ráð fyrir að hinn væri sama sinnis.  Sem reyndar 

kom í ljós að var meiri temaður en kaffimaður. 

Undrandi náði aftur gleði sinni.   

Myndefnið eftir daginn var fast að tveim 

klukkutímum og úr nógu að moða þegar kæmi að 

klippingunni heima í Ipswich.  Á þriðja hundruð 

hvala var ekki svo lítið og allt hitt sem gerðist í 

fjörunni ekki heldur.   

Mennirnir skoðuðu fleyið og fannst mikið til koma og 

undruðust hve mikið rými væri neðandekks: 

„ Það væsir ekki um nokkurn mann í svona aðstöðu, 

trúi ég „ - Maðurinn úr fjörunni sötraði sjóðheitt teið: 
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„ Hvernig er með svona kopp veltur hann ekki eins 

og korktappi? „ - Jóan Paulívar lék forvitni á að vita 

hvernig báturinn verði sig á hafinu: 

„ O jú jú „ - sagði Mary og smurði nokkrar 

brauðsneiðar og sneiddi niður ost.   

„ Stundum á maður í mesta basli með að kastast 

ekki endanna á milli.  En þá líka er veðrið orðið 

nokkuð slæmt og vindáttin bátnum óhagstæð en 

samt hægt að sigla….“   

„ Og allt sem laust er kastast á gólfið „ - greipt Jóan 

fram í fyrir henni sem þekkti ástandið af eigin 

reynslu og margra ára sjómennsku: 

„ Þú sérð slárnar fyrir hillunum.  Slárnar koma í veg 

fyrir að hlutir endi á gólfinu og fari í marga parta. „ - 

Filip kom inn í umræðuna. 

Mary hélt áfram: 

„ Þrátt fyrir að skútan okkar sé ekki stór er hún gott 

sjóskip, skal ég segja ykkur.  Látið, piltar mínir, 

stærðina ekki villa ykkur sýn.  Við höfum lent í 

allskonar veðrum á ferðum okkar um höfin blá og 

komist áfalallaust í gegn.  Vitaskuld leitum við vars 

ef hægt er.  Sjómenn vita vel að stundum er slíku 

ekki til að dreifa og þá verða menn að gjöra svo vel 

að taka á honum stóra sínum og þrauka, snúa 

bátnum upp í ölduna og halda sjó „ – Hún ýtti 

diskinum með brauðinu fram á borðið og bauð 

gestunum að þiggja þetta lítilræði.  
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Peter fór inn í búrið og kom með tertu og lagði hana 

á borðið: 

„ Bara veisla „ - Maðurinn úr fjörunni skar sér væna 

sneið orðin svangur eftir streð dagsins. 

„ Setjið þið út rekankeri til að betur fari á í vondum 

veðrum? „ - spurði maðurinn með munninn 

hálffullan af gómsætri kökunni. 

„ Ekki rekur mig minni til þess….. - er það nokkuð 

Peter? „ - Mary beindi spurningunni til mannsins 

síns sem sjálfur efaðist um að sú leið hafi nokkurn 

tímann verið valinn en sagðist vel getað gáð að 

þessu í dagbókum skipsins.  Enda allt skráð í hana 

sem gert væri um borð: 

„ Engin þörf á því núna.  Þú sendir mér bara línu 

vinur, eftir að ferðinni líkur, „ - sagði maðurinn úr 

fjörunni.  Peter fannst hugmyndin góð og að aldrei 

væri að vita nema hann tæki hann á orðinu og sendi 

línu: 

„ Og því ekki? „ - bætti hann við: 

„ Hérna, ritaðu nafn og heimilisfang og svo skal ég 

svara spurningu þinni varðandi rekankerið hafi það 

verið notað og gefa þér um leið stutta skírslu af ferð 

Extol eftir að Færeyjum sleppir. En þó líklega ekki 

fyrr heldur en henni líkur, ef það er í lagi? „ 

Maðurinn lifnaði allur.  Skömmu síðar var nafn 

mansins komið á blað og líka nafn Jóan. 
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Umræðurnar héldu áfram um allt og ekkert en 

sveigðust smá saman inn á hugðarefni hinna 

kristnu.  Jesú komst að.   

Maðurinn úr fjörunni var umræðunni fráleitt 

fráhverfur þótt ekki væri hann frelsaður né heldur 

fylltur Heilögum Anda eins og hinir. 

Samtalið hneigjast fljótt inn á braut vitnisburðarins 

sem allir við borðið áttu.  

Jóan reið á vaðið og sagði frá reynslu er hann var 

með bát sinn á veiðum skammt sunnan við eyjarnar 

í vestan strekkingi og vaxandi vindi og öldu.  Ágæt 

veiði var en samt á margan hátt brösótt og þeir 

mættu allskonar óvæntum uppákomum sem úr varð 

að greiða á staðnum.  Myrkrið færðist yfir og sást 

nokkra metra út frá bátnum.  Eins og stundum áður 

var Jóan á dekkinu en vélstjórinn andæfði í brúnni.  

Skyndilega reis brotsjór á stjórnborða á svo miklum 

hraða að vélstjóranum gafst ekki tími til að kalla 

aðvörunarorð til mannskapsins.  Stór og þung aldan 

hvolfdist yfir bát og menn og færði allt ofandekks á 

kaf lunninga á milli.  Allir á dekkinu lentu undir 

gríðarlegum sjó skaflinum og flutu um og gripu í allt 

sem tiltæk var og hélt dauðahaldi.  Jóan fann ekkert 

til að grípa í og var sjálfur handviss um að hafa 

hafnað utanborðs, enda sjónin engin og ómögulegt 

að geta sér til um eitt né neitt við þessar 

kringumstæður sem þó stóðu í einungis nokkra 

sekúndur:  „ Og það get ég sagt ykkur, ágæta fólk „ 
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- sagði hann - „ að maðurinn sem hér stendur og 

talar nú við ykkur varð feginn er fjaraði undan 

honum og hann komst að raun um að hann lá á 

dekkinu algerlega ómeiddur en ekki í botnaleysunni 

fyrir utan bátinn að máski fjarlægjast hann með 

straumnum án þess að fá rönd við reist sjálfum sér 

til bjargar.  Trúið því, kæru vinir, að það var þakklát 

og glöð manneskja sem stóð á fætur eftir allt volkið 

og feginn að vera enn lifandi og allir kallarnir með 

honum og án minnstu skeinu en blautir í gegn. „ - 

sagði Jóan. Ekki var laust við að tár vildu þrýsta sér 

fram af frásögunni og einkum hjálpræðinu að ofan.  

Betur fór en á horfðist.   

Vélstjórinn náði að keyra bátinn upp í ölduna sem 

eftir það varði sig betur.  Jóan greip sveðju sem 

stóð í slíðri í lunningunni og hjó á línuna og gerði 

þeim sem stýrði betur kleyft að athafna sig í 

ofsanum úti.  Þessu þakkaði hann Drottni og 

verndinni sem hann var með yfir bát og mannskap 

vegna bænar hans sjálfs, trúar og stöðuglyndis í 

Jesú.   

Öllum á dekkinu var skipað að drífa sig inn og loka 

öllu kyrfilega.  Enda fátt annað gerlegt í stöðunni.  

Örskömmu síðar varð dekkið mannlaust.  Jóan dreif 

sig inn í brú og tók við stjórninni.  Áður en vélstjórinn 

hvarf niður í vélarúmið tók hann talstöðina að beiðni 

skipstjóra og tilkynnti stjórnstöð í landi um hvað 

gerst hefði og að allt væri í lagi um borð og allir 
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ómeiddir.  Sjórinn lak úr fötum Jóan og myndaði poll 

á brúargólfinu.  Báturinn steypti stömpum og lét illa í 

ólgunni.  Styrkar hendur og reynsla Jóan höfðu þó 

yfirhöndina.  Engin tími gafst til fataskipta fyrr en um 

hægðist.  Hlýtt var í stýrishúsinu og þornuðu fötin 

smá saman utan á honum og skaðinn var engin að 

frátöldu sjokkinu sem augnablikið færði.  Er birti að 

degi næsta dags var ljóst að veðrið var að ganga 

niður.  Ákveðið var að sigla að hinum enda línunnar 

og ljúka við að draga hana og fara svo í land með 

aflann og sigla krappa ölduna á hlið:  „ Veltingurinn 

maður á landleiðinni.  Hann var ekki lítill og svei mér 

þá ef ég hef upplifað annan eins áður.  En hér er ég 

tuttugu og fimm árum síðar og jafn sannfærður í dag 

og þá um verndarhönd Drottins og að hann væri 

allan tímann með okkur. „ – Jóan lauk máli sínu og 

teygði sig í skyndikaffið og skellti þremur teskeiðum 

út í sjóðheitt vatnið og hærði duglega í:  

„ Prýðilegt kaffi „ - sagði hann eftir að hafa bragðað 

varlega á drykknum: 

„ Þetta hefði nú verið eitthvað fyrir þig Undrandi 

minn.  Þá hefðir þú fengið að taka sundtökin sem 

mér skilst að þú elskir. „ - Jóan beindi síðustu 

setningunni til hundsins sem við það dinglaði rófunni 

og sperrti eyrun til ýtrasta er orðið „ synda „ var 

nefnt og stóð á fætur og leit til dyranna og svo á 

Filip sem hristi höfuðið og hann skildi sem þvera 

neitun.  Að sínu leiti var Undrandi albúinn.  En 
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húsbóndinn hafði talað og réð ferðinni.  Seppi 

lagðist aftur á gólfið, en nú við fætur Filip: 

„ Drottinn hefur ætlað þér annað hlutskipti en að 

hverfa í hafið „ - sagði Filip hugfanginn yfir frásögu 

hins reynda Færeyska sjómanns og dýrð Drottins 

sem birtist í þessu öllu saman: 

„ Til að mynda því að taka okkur í tog og draga til 

hafnar, - já, tuttugu og fimm árum eftir þessa 

óþægilegu lífsreynslu þína Jóan „ - sagði Mary: 

„ Rétt „ - Jóan varð hugsandi vegna orða Mary og 

bætti við: 

„ Drottinn hefur verk handa öllum.  Og fái hann ráðið 

komast menn á áfangastað í þessu lífi og gera 

verkin sem Drottinn hefur áður fyrirbúið.  Þetta er 

vissulega hárrétt hjá þér Mary.  Hárrétt. „ - Greinilegt 

var að innskot konunnar vöktu upp í honum 

hugsanir og opinberun sem hingað til hafði ekki 

verið til staðar varðandi það sem gerðist þarna um 

árið: 

„ Dýrð sé þér Drottinn „ - sagði þessi roskni 

skipstjóri eins og við sjálfan sig. 

Samtalið hélt áfram fram eftir kvöldi við hljómfall 

lofgjörðarinnar sem Filip sáum um að velja ofan í 

fólkið.  Nokkrir vitnisburðir til viðbótar heyrðust sem 

maðurinn úr fjörunni svelgdi í sig.  Sjálfur sagði 

hann fátt en naut þess að hlusta á hina.   
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Kveðjustundin kom.  Mikil tertan var nú bara ein lítil 

sneið sem beið eftir því að einhver við borðið flytti 

sig yfir á sinn disk, sem ekki varð af. 

Mennirnir spurðu hvenær fólkið hygðist leggja úr 

höfn og fengu það svar að yrði sennilega eftir þrjá 

daga: 

„ Hvert skal halda? „ - Spurði Jóan og stóð á fætur 

og setti upp höfuðfatið: 

„ Samkvæmt áætluninni er næsti áfangastaður 

Leirvík á Hjaltlandseyjum.  Búa þar ekki - hvað -

7500 manns? „ – Peter svarði spurningunni og bar 

fram sína eigin spurningu. 

„ Held það já.  Sjálfur hef ég nokkrum sinnum komið 

þangað.  Allt svolítið gamalt en vinalegt. „ - 

Maðurinn úr fjörunni hneppti að sér yfirflíkinni. 

Mennirnir yfirgáfu Extol ánægðir með stundina.  

Kvöld var komið og tími til að taka á sig náðir. 

Áhöfn Extol dvaldi umtalaðan tíma í Klaksvík og 

notaði til að skoða sig betur um í bænum og 

kirkjuna sem þau höfðu verið við er Anfinn Mörköra 

dreif þau með sér á staðin þar sem grindin var rekin 

á land.  Er þau komu út úr kirkjunni sat sami maður 

og áður og sló gítarstrengina og söng Guði sína 

lofgjörð.  Skeggið hafði ekkert styst.  

Komið var við á veitingarstaðnum Truman síðasta 

daginn og viðeigandi að enda þar sem byrjað var.  

Tveim tímum áður en endum var sleppt kom 

sendibifreið akandi eftir bryggjunni og stöðvaðist við 
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hlið Extol.  Út steig ungur maður með kostinn sem 

pantaður hafði verið í verslun einni í bænum sem 

Filip tók á móti og greiddi umsamda upphæð fyrir og 

kvittaði fyrir móttöku. 

Bryggjukall mætti og tók við vatnslönguna eftir að 

vatnsbirgðirnar höfðu verið endurnýjaðar og gekk 

frá henni í bryggjuskúrnum.  Hann beið á meðan 

áhöfnin kláraði síðustu handtökin og sleppti svo fyrir 

hana endunum og Extol sigldi til hafs á eigin 

vélarafli.   Nokkur skip voru í höfninni og fragtskip 

við bryggjuna sem langa skemman stóð við.  

Báturinn komst á „ beinu brautina „ og segl hífð upp 

og slökkt á vél.  Framundan var Leirvík.   

Extol sigldi níu sjómílna hraða á seglunum.  Fólk og 

hundur stóð á þilfarinu og virtu fyrir sér fegurðina 

sem birtist í háum, tignarlegum fjöllunum á 

stjórnborða.  Fiskibátar veiddu framundan á 

bakborða.  Bátarnir voru dýpra og ekki í siglingaleið 

Extol.  Hvort Krúntindur, bátur Jóan, væri einn þeirra 

var ekki gott að segja en samt líklegt.  Krúntindur 

var alltént ekki við bryggju er Extol sigldi út. 
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Ferðalok 
21 kafli 

 

Fagrar eyjarnar fjarlægðust.  Engu var líkara en að 

háir klettarnir vildu ekki hverfa úr augsýn fólksins.  

Samt urðu þeir að lúta í lægra haldi fyrir 

veruleikanum að knörrinn sigldi sína leið. 

Mary sat á yfirbyggingunni og naut augnabliksins.  

Filip var horfin undir þiljur til að sinna sínu verki þar.  

Undrandi var hjá henni og tengdur við ólina sem 

fastur var við yfirbygginguna.  Hún strauk honum og 

horfði á þessa fáu sjófugla sem flögruðu um eða 

ráku um á hafinu.  Það styttist í nauðsýnlega 

stefnubreytingu sem stefndi skútunni beint á 

Hjaltlandseyjar og Leirvík: 

„ Mary!  Skrepptu snöggvast niður og reiknaðu út 

stefnunna og gefðu mér upp strikið.  Ég held að 

réttur tími sé til að beygja. „ - Peter gaf fyrirmæli 

sem skipstjóri.  Mary stóð á fætur og gekk niður 

tröppurnar inn í lúkar.  Undrandi gaf frá sér lágvært 

gelt sem merki um að hann vildi koma með.  

Nokkrum mínútum síðar kom höfuð Mary fram í 

lúkarsdyrunum og Peter fékk umbeðna stefnu.  

Höfuð Undrandi birtist einnig en bara augnablik.  

Extol sveigði í bakborða samkvæmt nýrri stefnu.  

Stefnubreytingin olli meiri veltingi um borð og 

hraðinn minnkaði og fór niður í tæpar átta sjómílur.  

Peter gerði sér vonir um að ná hraðanum upp aftur 
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með nýjum seglastillingum og hófst strax handa við 

verkið: 

„ Ég var heppinn að vera búinn að skorða borðið 

áður en beygt var.  Að öðrum kosti hefði allt 

hreinsast af borðinu í einni hliðarveltunni.  Þeirri 

dýpstu. „ – Filip kom upp á dekk til að anda að sér 

fersku sjávarlofti.  Peter brosti og hélt verki sínu 

áfram við seglin.  Skútan sigldi af öllu afli og sá 

sjálfstýringin um stefnuna.  Filip gekk að stýrinu og 

horfði stundarkorn á áttavitann: 

„ Hvaða stefnu siglum við? „ – spurði hann. 

Peter gaf honum hana upp: 

„ Hún heldur strikinu vel sé ég: „ –  

„ Auðvitað.  Báturinn er úrvalsgripur. „ - Peter losaði 

upp á einu bandinu og tók örlítið á því til strekkingar 

og festi aftur.  Þetta hafði sín áhrif.  Vindurinn fyllti 

allt seglið og hvergi misfella:   

„ Svona gerir reynslan Filip minn „ - sagði Peter.  

Ekki var laust við að stolts gætti í röddinni vegna 

þanins seglsins. 

Hafið var allt umhverfis.  Ljósleit ský voru á himnum 

og sást í blátt á milli þeirra.  Skýin voru á hreyfingu 

en aðgerðarlaus sjálf með engu næringu í sér og 

bara héngu uppi og fuku undan vindum háloftanna.  

Tignarlegt og allt með sínum tilgangi. 

Skipverjar höfðu átt nokkra yndislega daga í 

Klaksvík og kynnst mönnum sem greiddu götu 

þeirra eins og frekast var hægt.  Jóan, Arnfinn, 
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maðurinn úr fjörunni og fleiri, rynnu þeim seint úr 

minni.  Fólk á ferð sem vinnur samkvæmt áætlun á 

sínum ferðum veit að allt hefur sinn tíma og að 

kveðjustund kemur með sínum sumpart söknuði en 

líka fögnuði.  Að taka sig upp og færa sig á milli 

staða er nokkuð sem ferðalangurinn þekkir.  Engin á 

Extol vissi hvort neitt þeirra ætti eftir að koma 

þangað né heldur hitta ágæta Klaksvíkurbúa á ný.   

Peter var staðráðinn í að standa við orð sín um að 

senda manninum úr fjörunni bréfkorn um notkun 

rekankersins.  Elstu dagbækurnar voru heima í 

Ipswich.  Nokkrar lágu í skúffu undir kortaborðinu.  Í 

þær gæti hann fljótlega kíkt: 

„ Skildi ég finna eitthvað um notkun rekankerisins „ - 

sagði Peter við Mary og sópaði í kringum stýrið með 

strákústi og tók til ofandekks eftir inniveruna.  Höfuð 

Filip birtist í lúkarsdyragættinni.  Hann hafði heyrt í 

föður sínum: 

„ Hví sendir þú honum ekki svarið í tölvupósti eða 

gsm-símanum þínum…? „   

„ Ef hann hefur þá skrifað póstheimilisfangið sitt á 

bréfið sem nafnið er ritað á og er yfirlétt með slíkt 

aðgengi að sér sjálfum „ – Peter var snöggur til 

svars og tók orðið af syni sínum.  Og bætti við: - „ 

Sem betur fer þá er ekki allt fólk í heiminum hátt 

þessum tækjum og getur vel hugsað sér líf án tölva 

og Nettengingar.  Og engin svarar heldur mönnum 

sem þurfa upplýsingar með jái eða neii.  Stundum 
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þarf að útskíra málin drengur minn og gsm – slík 

skilaboð bjóða ekki upp á miklar langlokur og 

útskíringar. „ – Peter horfði með sérstöku augnaráði 

á Filip: 

„ Ekki allir tengdir og ekkert Net og glatað Gsm.  Er 

þá bara allt ómögulegt. „ - Filip varð afundinn við 

svar föður síns og tók það á vissan hátt sem sneið 

til sín.  En breytti fljótt um stíl:  

„ Skoða málið eftir að ég hef tekið til kvöldmatinn „ – 

Filip var orðin ögn glaðlegri. 

Vaktirnar gengu sinn hring.  Á eftir Peter kæmi 

Mary. 

Filip gramsaði í frystikistunni og fann frosinn böggul 

með kjötmeti.  Sótti fötu og fór með hana upp á 

dekk og dýfði í sjóinn.  Niðri lét hann frosinn 

böggulinn ofan í fötuna með sjónum og notaði 

vaskinn til að skorða hana af.  Skyndilega mundi 

hann eftir gjöfinni frá vinum þeirra á bryggjunni: 

„ Auðvitað eldum við grindhvalkjöt í matinn. „ – Filip 

var hissa á sjálfum sér yfir gleymskunni: 

„ En… „ - Hann hugsaði málið upp á nýtt og komst 

að þeirri niðurstöðu að líklega væri of stutt frá 

síðustu hvalkjötsmáltíð til að réttlæta aðra svo 

skjótt.  Frostböggulinn sem búið var að kaffæra í 

sjófötunni fékk áfram að kúra þar og sjórinn að 

vinna sitt þýðingarverk og gera tilbúna til frekari 

meðhöndlunar og eldunnar.  Nú var málið komið í 
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höfn og gafst tími fyrir næsta verk.  Filip leit yfir 

nöfnin en fann ekkert tölvupóstfang: 

„ Heyrðu pabbi! „ – Filip stakk höfðinu út um 

lúkarskappann: 

„ Hvað sonur sæll? „  

„ Sumir eru eldri en þeir líta út fyrir að vera og 

kallinn úr fjörunni hefur gleymt að skrifa tölvupóstinn 

með nafninu sínu. „ – Filip brosti í dyragættinni með 

Undrandi skammt frá sér sem fylgdist með öllu og 

horfði til skiptis á eiganda sinn og Peter.  Tungan 

lafði út. 

„ Þá hefur hann ekkert slíkt og fær bréf frá okkur um 

lúgu í staðinn.   -   Upp á gamla mátann.   –   Þú 

veist   -   frá póstdreifingarkerfinu heima í Englandi.  

Það reyndar miðast við að heimilisfang mannsins sé 

á blaðinu. „ – Bætti hann við.  Höfuð Filip hvarf en 

birtist aftur örskömmu síðar: 

„ Jú, heimilisfangið er þarna. „  

„Þá er málið komið á hreint.  Settu blaðið á 

kortaborðið fyrir mig svo að það lendi ekki á 

glámbekk „ – Peter og strekkti lítillega á klifernum til 

að seglið gripi betur vind.  Vindáttin var frekar 

óstöðug og krafði vaktmann stöðugrar aðgæslu: 

„ Skal gert skipstjóri.  Skipa þú, ég hlýði. „ - Höfuð 

Filip hvarf enn.  Extol tók djúpa hliðarveltu yfir á 

stjórnborða að minnstu munaði að sjór flæddi inn á 

dekkið.  
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Peter gat ekki annað en hlegið að áhuga sonar síns.  

Og hvernig var annað hægt en að elska þennan pilt 

jafn iðinn og hann var sem kunni svo vel að gera 

gott úr öllu saman og leita lausna og finna leiðir?  

Fáir jöfnuðust á við Filip, viðurkenndi faðir hans. 

Er Filip gekk frá kostinum sá hann að með í 

sendingunni voru þrír tólf flösku pakkar af hálfs lítra 

gosflöskum.  Ekkert gos var á listanum sem Filip 

útbjó:  Þetta vakti honum spurningu: 

„ Pabbi! „ -  

„ Hvað nú: „ -  

„ Bættir þú einhverju við kostlistann eftir að ég hafði 

gengið frá honum. „ 

„ Nei.  Hví spyrðu?: „ -  

„ Ehh.  Það kom svolítið gos sem ég í það minnsta 

pantaði ekki og vildi vera viss. „ –  

„ Ekki ég heldur Filip minn  Kannski að Undrandi 

hafi gert þetta „ - sagði Mary sem sat á 

yfirbyggingunni og naut veðursins og heilnæma 

loftsins:  

„ Undrandi.  Á að kenna honum um.  Það var þá. „ - 

Filip skildi ekki svona gamansemi. 

Undrandi kom upp á dekk og gelti tvisvar og fór svo 

aftur niður.  Halda mætti að hann verði sakleysi sitt.  

Hundshausinn birtist í dyragættinni eins og til að 

heyra meira. 

„ Kíktu á nótuna.  Hún geymir sannleika málins.  Sé 

gosið ekki á henni gerðu þá ráð fyrir að eigandi 
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verslunarinnar hafi viljað blessa okkur með því. „ - 

Peter kom með lausn inn í málið.  Filip fór inn og leit 

yfir nótuna.  Greinilegt var að gospakkarnir voru gjöf 

og blessun: -  

„ Jesú! „ - Sagði hann: -  

„ Takk fyrir þessa gjöf og fyrirgefðu að ég skildi ekki 

hafa séð hana strax. „ -  

Mary kom niður settist og teygði sig í gosflösku.  

Frekjulegt hvisshljóð barst um salinn er tappinn var 

losaður.  Hún fékk sér góðan sopa úr flöskunni og 

lagði sig svo á bekkinn við borðið.  Smá hvíld var 

kærkominn fyrir vaktina. 

Endir. 

 

Eftirmáli. 

Extol kom til Leirvíkur og dvaldi áhöfnin í nokkra 

daga og hitti kirkjunnar fólk í borginni sem dró 

áhöfnina með sér á samkomu í sjómannakirkju í 

útjaðri Leirvíkur.  Peter var fengin til að predika 

Orðið á samkomunni.  Mary og Filip sögðu hvort 

sinn vitnisburð.  Undrandi varð að hafast við í 

forstofunni á meðan fólkið söng Guði lof og hlustaði 

á gestinn tala Guðs Orð.   

Þaðan fór Extol niður til Danmerkur og lagðist að 

bryggju í Hanstholm í Danmörku.  Undrandi tókst að 

steypa sér í sjóinn höfninni í Hantsholm og taka 

hundasundstökin án þess að valda geðhræringu 

álíka þeirri sem varð í Klaksvík.  Engin nema Peter 
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og Filip urðu vitni að gusuganginum.  Ó, afsakið.  

Gamall maður með hvítan hund í ól átti leið þarna 

um á sama tíma og sá atvikið.  Einu viðbrögð hans 

voru að klóra sér í höfðinu, stoppa í nokkrar mínútur 

til að fylgjast með, klappa hundinum sínum og segja 

við hann orð sem ekki er vitað hver eru og halda 

svo áfram.   

Þá var Danmörk kvödd og siglt yfir til Noregs, til 

Kristiansand í nánast hánorður.  Þar áttu þau 

kunningja sem hvöttu þau til að koma með sér á 

mót sem söfnuðurinn tæki þátt í ásamt nokkrum 

öðrum norskum söfnuðum og halda veisluna í Ósló.  

Mótið stóð í fjóra daga og var gefandi og fjölmennt.   

Á sjötta degi var endum enn sleppt og Noregur 

kvaddur og Extol komst á siglingu með öll segl uppi.  

En nú á leið til heimahafnar.   

Veðrið var yndislegt er fljótið upp til Ipswtich blasti 

við ferðalöngum.  Upp eftir þessu fljóti þurfti að sigla 

og var gamalkunnug leið sem fólkið gerþekkti af 

mörgum ferðum sínum um þetta fljót.  

Brúin Orwell Bridge blasti við beint framundan og 

var mikil umferð á brúnni eins og endranær.  

Umferðarniðurinn kitlaði eyru áhafnarinnar sem stóð 

á þilfarinu með meyrt hjarta.  Er Extol sigldi undir 

Orwell Bridge sýndist Mary sem hún sæi Luis 

frænku sína veifa af brúnni.  Var þó ekki viss.  Enda 

hátt upp í brúargólfið og erfitt að greina og þekkja 

mannveru í svo mikilli fjarlægð svo öruggt væri.  
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Seinna kom í ljós að Luis var manneskjan.  Hún 

hafði drifið sig eftir samtal við skipverja um gsm- 

tækið sem tjáðu henni grófum dráttum tímann sem 

þau kæmu og hagstætt veðurfar gerði kleyft að 

standa við. 

Talsverð skipaumferð stórra og smærri skipa var á 

fljótinu er Extol sigldi þar.  Fljótið var fjölfarið og 

talsverð skipaumferð ekki undrunarefni. 

Brúin var að baki og tók sigling lengra upp fljótið við.  

Stórt gámaflutningaskip lá við bryggju á þessar leið 

á bakborða sem gámar voru hífðir um borð í.  Miðað 

við gámafjöldann á dekkinu var verkinu að ljúka.  

Framundan á stjórnborða blasti höfnin við.  Hliðið 

inn í höfnina stóð opið upp á gátt eins og það biði 

eftir að þau kæmu heim.  Enda háflóð.  Extol sigldi í 

gegnum örmjóan skurðinn sem hurðarnar voru 

áfastar við og lokað á fjörunni.  Sigldi var inn í 

höfnina uns beygja á bak tók við og skútan gat lagst 

við sitt bryggjustæði innst í þessari lokuðu höfn sem 

í var fjöldi skemmtiferðabáta, seglskúta af ýmsum 

gerðum og smærri fiskiskip. 

Fjögurra vikna ferð Peter Rubens, Mary konu hans, 

Filip og Undrandi, sem bættist í hópinn í Hafnarfirði, 

var kominn á endastöð.   

Willard stóð á bryggjunni með breitt bros á andlitinu.  

Nokkrir menn frá X-fréttum voru og þarna tilbúnir 

með tæki og tól og vildu spjalla við fólkið um ferðina.  

Luis sem stödd var í Ipswitch kom við heima hjá 
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fólkinu og ók dökkbláa Bensanum, komnum alla leið 

frá Íslandi, niður á bryggju og blandaðist 

móttökuhópnum og skírði veru hennar á staðnum. 

Vitnisburður Peter. 

Kvöld eitt er Peter stóð vaktina á siglingunni yfir 

hafið frá Íslandi til Færeyja varð hann fyrir reynslu 

sem olli honum heilabrotum án þess að gefa 

fullnægjandi skíringu á atburðarásina.  Þetta var á 

kvöldvaktinni og allir í koju og engin skipverji á 

vappi.  Veðrið umrætt kvöld var hæglátt og byr 

þokkalegur og gangur.  Þá sótti að honum 

svefnhöfgi sem hann barðist við.  Og þarna, á milli 

svefns og vöku, fannst honum skyndilega sem hann 

heyrði skvamp við hlið bátsins og mikinn hval synda 

upp að hlið Extol og fylgja skútunni eftir í nokkurn 

tíma og vera á milli ógnandi og hvæsa. 

Og gekk þetta í drykklanga stund, að honum fannst.  

Þá eins og talaði hvalurinn til hans og sagði: 

„ Þú þekkir söguna um Jónas, ekki satt?  Alveg eins 

og ég gat gleypt Jónas get ég líka gleypt þig. „  Varð 

honum þá litið aftur undan skipinu og sá þá glitta í 

lítið ljós, litla ljóstýru, á himnum langt í burtu sem 

færðist nær og mynda eins og blikkandi ljósrák á 

eftir sér og búa til ljósalínu í loftinu og gera eins og 

margfalt ess þarna við hlið bátsins sem skrúfaði sig 

upp á við á himnum.  Kom þá fram mikil himneskur 

her svo fjölmennur að honum virtist himinninn 

hreinlega fyllast af þessum her og vera óteljandi.  
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Slíkur var fjöldinn.  Herinn, verurnar, hófu að syngja 

Guði lof og var hljómurinn af söng þeirra einn sá 

fegursti sem Peter hafði nokkru sinni heyrt.  

Verurnar sungu einni röddu: „ Hallelúja.  Dýrð sé 

Guði í upphæðum. „  Og gerðist þetta nokkrum 

sinnum og hvarf honum svo. 

Skömmu síðar hrökk svefndrunginn af honum og 

hann komst til sjálfs sín og hafið blasti við honum 

hvert sem horft var.  Hann var einn, alveg eins og 

gerðist fyrir tíma, hvað skal segja, opinberunina. 

Guð blessi.  Amen. 

 


