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  Sagan sem hér birtist er fyrsta skáldsaga höfundar. Sagan er ekki 

beint kristinn en ef grannt er gáð kemur víða fram í henni hin kristnu 

gildi sem mönnum er nauðsýnlegt að tileinka sér til að hafa 

möguleika á að verða sigurvegarar í lífinu. 

 

  Sagan fjallar um samheldni.   Um fúsleika fólks til að fyrirgefa 

hvert öðru og breiða yfir bresti.   Um að viðurkenna stöðu sína í 

lífinu og hafa vilja til að ganga í sjálfan sig og breyta eigin lífi til 

betri vegar .  Um að leita sér hjálpar við þeim veikleikum sem gera 

fólk að hinu sigraða þegar allt í því ætti raunverulega að hrópa eftir 

sigrinum sem það er fætt til að eignast og eiga aðgang að. 

 

  Sagan er um fólk sem sér vanmátt sinn til að breyta hlutunum í 

kringum sig.   Sagan er full af lífsvilja, bjartsýni og jákvæðni.  

  

Höfundur tók trú á Jesús Krist 1989 og hefur gengið með Drottni 

sínum frá þeim degi sem Kristur endurfæddi hann og gaf honum 

þegnrétt í ríkið sitt himneska. Hann hefur frá 1985 fengist við skrif 

og komið víða við í sínum skrifum og imprað á margháttuðum 

málum.       
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Fæðingin. 

1. kafli. 

Það var á sunnudegi um haust árið 1953 að fertug kona 

fann á sjálfri sér að tíminn var kominn og að barnið sem 

hún bar undir belti átti skammt eftir að koma í heiminn.   

Klukkan var langt genginn í tuttugu og tvö þegar hún 

kallaði á Ólaf, elsta son sinn, og bað hann að aka sér á 

spítalann.   Ragnheiður Stefánsdóttir var að ala sitt 

sjöunda barn.   Úrhellisrigning var úti og hávaðarok.   

Stórir pollar sáust á götunum og jusu bifreiðar vatni og 

aur hvora yfir aðra svo vart sást út um bílrúðurnar á 

köflum.   Rúðuþurrkurnar hömuðust á rúðunni og mátti 

vart sjá hvor hafði betur, regnið og aurinn eða 

gúmíklæddir blöðkurnar sem gengu ótt og títt til hægri og 

vinstri í ægilegu kapphlaupi við regnið, rokið og aurinn.   

Bifreiðin hristist á holóttum blautum vegum bæjarins.   

Miðstöðin blés volgu upp á rúðurnar og hindraði móðuna 

í að byrgja bílstjóranum sýn út.   Ólafur ók greitt eftir 

holóttum götum sem lágu þvers og kruss um bæinn með 

móður sína á steypinum.   Við dyr spítalans stöðvaði 

hann bifreiðina og hjálpaði konunni út og saman gengu 

þau hægum skrefum upp tröppurnar sem lágu að 

anddyrinu og síðan upp aðra stiga inn í sjálfri 

byggingunni, upp á fæðingadeildina á fjórðu hæð.    

    Maður í hvítum slopp með hornspangargleraugu á 

nefinu tók á móti henni og fylgdi inn ganginn og inn í 

herbergi sem var innarlega á sama gangi.   Herbergið var 

allt hvítmálað.   Mjúkur grænn dúkur huldi steypt gólfið.   
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Vistarveran angaði af þessari sérstöku lykt sem finna má 

á spítölum.   Og inn í herberginu, liggjandi þar á 

sérstökum bekk, fæddi Ragnheiður barn sitt hálftíma 

síðar.   Fæðingin gekk í alla staði vel.   Móðir og barni 

heilsaðist og vel.   Í ljós kom að barnið var drengur sem 

vó 16 merkur við fæðingu.   Skerandi barnsgrátur fyllti 

herbergið. 

    Meðan á fæðingahríðunum stóð var allt annað en 

gaman hjá konunni en eftir á, þegar barnið heyrðist gráta 

og hún sá það baða út höndum og fótum, breytist herpt 

andlitið og það slaknaði á andlitsvöðvunum og blítt bros 

lék um varir hennar.   Þegar ljósmóðirin rétti henni svo 

barnið sitt og hún hélt í fyrsta skipti á þessu litla kríli sem 

lá lifandi en svo bjargarlaust við brjóst hennar og konan 

gerði sér grein fyrir að inn í henni sjálfri varð þetta litla 

en stórkostlega líf til, fann hún einungis til elska í hjarta 

sínu.   Og þetta samanlagt kveikti móðurástina í brjósti 

hennar sem aðeins konunni er gefin af sjálfum 

skaparanum. 

    Þrátt fyrir að eiga fyrir tvo stráka og fjórar telpur sem 

hún elskaði og annaðist af kostgæfni og í þeim kærleika 

sem hún átti til, var þetta barn samt augasteininn hennar 

og þetta litla veikburða líf skildi hún annast og sjá um 

ásamt hinum barnaskaranum sínum. 

    Ragnheiður bjó í sextíu fermetra húsi í útjaðri bæjarins 

í eigu bæjarsjóðs.   Í þann tíð var þessi staður í sveit.   

Þarna bjuggu bændur með skepnur sínar.   Á hlaði 

bæjanna voru úthús og í útihúsunum, kýr, kindur, hænsni, 

svín og meira að segja minkar í búrum á einum bænum, 
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ásamt vélbúnaði sem heyrir til bændum.   Allt þetta var á 

frekar litlu landsvæði.   Á aðeins fáeinna hektara 

grösugum tanga sem skagaði út í flóann.   Þarna bjó hún 

ásamt barnaskaranum sínum og drykkfeldum eiginmanni 

sem stundaði sjóinn.   Í þessu litla skeljaklædda húsi undi 

Ragnheiður sér kvöldin löng árið um kring og naut þess 

að horfa á bátanna og skipin sigla út og inn í höfnina, úr 

stofuglugganum heima, sem vísaði út á fjörðinn.   Bæði 

stór og smá skip gat hún séð vegna þess að húsið var 

þannig staðsett að öll skipaumferð sigldi framhjá kotinu.   

Sitjandi í gamla slitna stólnum sínum og horfandi út um 

stofugluggann fann hún frið koma yfir sig þegar börnin 

voru sofnuð og kyrrð komin í húsið.   Af og til heyrði 

hún skrjáfið í rottum sem hlupu á milli þylja og skrækina 

þegar dýrinn lentu í áflogum hvert við annað.   En þetta 

bara tilheyrði.   Af og til kom meindýraeyðir úr bænum í 

heimsókn með poka sína og gildrur sem hann kom fyrir 

hist og her í kjallaranum og ofan í skolpræsum.   

Aðgerðir hans báru sinn árangur því að nokkrum dögum 

liðnum minnkaði plágan og skrjáfið hætti að heyrast á 

milli þylja.   Þangað til rottustofninn hafði fjölgað sér á 

nýjan leik og sama umferð inn í veggjunum byrjaði aftur 

sem merkti á móti að meindýraeyðirinn var beðinn að 

koma aftur í kotið og endurtaka sömu vinnu.   Og svo 

koll af kolli.    Stundum þegar Ragnheiður kom fram á 

morgnanna mætti henni óvelkominn gestur á gólfinu sem 

skaust undan henni og inn í einn eldhússkapinn með hana 

hlaupandi á eftir sér vopnuð kústi í gereyðingarskapi.   

Þar komst kvikindið undan gegnum lítið gat sem var í 

skápnum og inn í sjálfan vegginn.   
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    En núna lá hún á fæðingardeildinni með litla 

hvítvoðunginn sinn og beið eftir því að komast heim og 

hefja skyldustörfin sem heimilið kallaði á og ætlast var til 

að hún sinnti.   Heima beið enda barnaskarinn eftir hlýju 

hennar og umvefjandi móðurelsku og að sjá litinn bróðir 

sem hafði bæst við fjölskylduna.   Tilhlökkunin var mikil 

í heimilisfólkinu, þótt öllum væri ljóst að einn 

heimilismaður í viðbót þrengdi aðstöðu hinna sem fyrir 

voru.   Og í staðinn fyrir að þurfa að deila fjögur sama 

herbergi bættist nú fimmta manneskjan við og ekki einu 

sinni til rúm fyrir alla og flatsængur því látnar duga.   

Fjárráð voru enda knöpp og menn urðu að notast við það 

sem til var og vera án þess sem ekki var peningur til fyrir.   

Fátæktin hafði kennt Ragnheiði að spinna úr því sem til 

var hverju sinni og sætta sig við hluti sem fjölskyldan 

hafði engin efni á. 

    Barnið lét á sér kræla og gaf frá sér hljóð sem móðirin 

vissi að var ákall til hennar um að gefa sér brjóstið.   Og 

frá barmi hennar barst lífsvökvinn til afkvæmisins sem 

saug mjólkina í sig með litla munninum sínum uns 

maginn varð mettur og drengurinn sofnaði á nýjan leik í 

öruggum höndum móðurinnar.   Ljósmóðirin tók við 

barninu úr höndum Ragnheiðar og lagði það í vöggu í 

öðru herbergi á spítalanum.   Ragnheiður fann til þreytu í 

líkama sínum en einnig gleði yfir að fæðingin gekk vel 

og bæði voru við góða heilsu. 

    Faðirinn, Sveinn Helgi Guðmundsson, var sjómaður 

og drykkfelldur sjóari.   Líkt og í hin skiptin þegar konan 

hans átti barn mætti hann ekki á fæðingadeildina til að 
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styðja konu sína.   Eilítill söknuður og vonbrigði brutust 

út vegna hegðunar mannsins. 

    “ Svolítil nærgætni og umhyggja fyrir börnum sínum 

og konu hefur nú engan drepið ennþá, ”   hugsaði 

Ragnheiður með sjálfri sér, en gætti þess að staldra ekki 

lengi við á þessum stað til að hugsanirnar hlypu ekki með 

hann á gönur og gerðu hana dapra í lund, eins og 

stundum áður er maður hennar og ástandið á honum kom 

upp í hugann. 

    En hún ákvað að gefa litla krílinu sínu þeim mun meiri 

ást og umhyggju eftir því sem slíkar hugsanir sóttu að.   

Það var sú lækning sem Ragnheiður sóttist í til að hún 

sjálf héldi fullum sönsum.   Lífið hafði vissulega verið 

henni erfitt og stundum líka að hennar áliti ósanngjarnt 

með fullt hús af börnum og eiginmann sem tók af 

mjólkurpeningunum til kaupa á áfengi, þegar þorstinn í 

veigarnar yfirtók heilbrigða hugsun og áfengið tók að 

toga í manninn á sinn miskunnarlausa og óvæga hátt.   

Þegar Sveinn Helgi byrjaði sína túra vissi engin hvenær 

hann fengi nóg og hvað myndi gerast á þeim tíma.   Eitt 

var samt víst.   Öllum heima leið illa á meðan kallinn var 

í sínum drykkjutúrum.   Innra með sér var heimilisfólkið 

spennt, kvíðið, hrætt.   Undir áhrifum var Sveinn 

óútreiknanlegur þótt ljúfmenni væri edrú.   Öl er ekki 

innri maður.   Öl er annar maður.   Þessum manni hafði 

hún ekki gifst fimmtán árum fyrr.   Þessum manni gaf 

hún ekki heit frammi fyrir Guði að fylgja í blíðu og stríðu 

uns dauðinn aðskildi.   Heldur honum sem hafði stjórn á 

sínu lífi en drakk ekki frá sér ráð og rænu og hvarf af 

heimilinu dögum saman og hún frétti af hingað og 
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þangað í bænum með drykkjumönnum, eins og honum 

sjálfum. 

    Eiginmaðurinn, sem var í landlegu þegar kona fæddi 

sjötta barn þeirra, hélt uppteknum hætti og var innanum 

gamla drykkjufélaga og hélt með þeim upp á atburðinn 

úti í bæ og kneyfði ölið stýft og sagði drýgindalegur 

sögur af atburðum sem orkuðu allar tvímælis, og hlustaði 

á álíka grobb frá sessunautum sínum.   Sveinn Helgi gat 

verið skemmtilegur og sagði stundum frábærar sögur sem 

menn höfðu gaman að, eða þangað til áfengið fór að 

virka helst til mikið á hann.   En áður en hann fór að 

rymja og hækka róminn og bjóða mönnum í sjómann og 

gera sig líklegan til að slá frá sér, af jafnvel engu tilefni, 

var gott að hafa hann hjá sér.   Og hvers vegna þá ekki að 

hafa gaman að öllu saman meðan stætt var og lyfta 

glösum og skála og gleðjast með félaga sínum, sem 

nýverið hafði eignast dreng og hví ekki að skenkja 

áfenginu á nýjan leik glösin og láta fölsk gleðilætin halda 

áfram við dynjandi undirleik djúpboxins sem spilaði 

vinsælustu lögin og halda ærlega upp það að hraust kona 

eins úr hópnum hafði fætt undursamlega skapaðan dreng?   

Var ekki ærinn ástæða til að láta gleðilátum í góðra vina 

hópi og lyfta glösum og segja:  “ Skál fyrir hraustum 

konum? ”   

    Ragnheiður lá á spítalanum á meðan Sveinn Helgi, 

maður hennar, skálaði.   Hún var tilbúinn til að verja 

drenginn sinn gegn hverskyns hnjaski og áreiti á meðan 

hún hefði einhver tök á slíku og barnið var enn í hennar 

umsjón og ábyrgð. 
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    Ólafur, sem ennþá var staddur á spítalanum, tók bróðir 

sinn í fangið og fékk að halda litla stund á honum.   En 

þar sem orðið var framorðið og hann þurfti að mæta til 

vinnu sinnar snemma morguninn eftir fékk hann 

Ragnheiði bróður sinn, kvaddi og gekk áleiðis að bíl 

fjölskyldunnar.   Úti var sama slagveðrið, og frekar að 

veðrið hafi hert enn hitt. 

“ Haustið á Íslandi er greinilega gengið í garð “ – hugsaði 

Ólafur með sjálfum sér. 

Hann hljóp álútur að bílnum sem var af gerðinni 

Moskvits og var feginn að komst úr heillidembunni og 

inn í kaldranalegan bílinn.   Ólafur stakk kveikjulyklinum 

í og startaði.   Vélin snérist þunglega eins og þegar of 

lítið rafmagn er á geyminum.   Eftir nokkrar tilraunir 

hrökk hún samt í gang og hann ók áleiðs heim til að bera 

systkinum sínum fréttirnar um að bæði móður og barni 

heilsaðist vel og að þau myndu koma heim eftir í seinasta 

lagi viku. 

    Í bakaleiðinni ók Ólafur í gegnum bæinn og sá föður 

sinn ásamt einhverjum af drykkjufélögum hans.   

Mennirnir stóðu undir einum vegg fiskvinnsluhússins og 

báru vín hvorn í annan.   Hann sá að faðir hans var orðinn 

alldrukkin og óvíst hve lengi hann héngi uppi, úr því sem 

komið var.   Ólafur þráði í hjarta sínu að kynnast föður 

sínum betur en hann vissi með sjálfum sér að slíkt gæti 

ekki gerst nema vínið viki frá honum og hann yfirgæfi 

sinn húsbónda sem hafði raunverulega ráðið yfir honum í 

mörg ár og valdið heimilinu og börnunum ýmsum skaða 

og sárum sem langan tíma tæki að græða.   Ef það þá 
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yfirhöfuð gerðist.   Hann sá að andlit Sveins Helga var 

hruflað og annað augað bólgið og blátt.   Sem benti til að 

áflog hefðu átt sér stað eða kallinn hafi hrasað um eigin 

fætur og skaddast í framan.   Hvorutveggja var til staðar í 

hans tilviki.   Ólafur hægði ekki ferðina heldur hélt sem 

leið lá eftir aðalgötunni í bænum í suður og rakleitt heim.   

Honum sveið sem vonlegt var í hjartað að sjá föður sinn í 

sínu ásigkomulagi og vita sem er að hann gat 

raunverulega enga hjálp veitt honum og kunni heldur 

engin ráð til þess arna.  

    Þegar Ólafur hafði stöðvað Moskvits bifreið 

fjölskyldunnar á bílastæði litla skeljaklædda hússins og 

slökkt á vélinni, gekk hann hröðum skrefum að 

útihurðinni og tók varlega í hurðahúninn og gekk 

hljóðlega inn dimman ganginn á átt að eldhúsinu.   

Veðrið ólmaðist á húsinu og regnið buldi á þakinu.   Í 

verstu vindhviðunum hristist kotið eilítið.   Inni var samt 

allt rólegt og ljóst að systkini hans voru kominn í bæli sín 

og eflaust sofnuð svefni hinna réttlátu.   Á borðinu var 

mjólkurhyrna og brauð á bakka og smjörklípa á diski við 

hlið brauðsins.    Á meðan hann smurði sér brauðsneið 

kom bróðir hans fram sem nú var næst yngstur í 

systkinahópnum og spurði um mömmu sína.   Hvar hún 

væri.   Ólafur tók drenginn í fangið og sagði honum 

fréttirnar af nýja bróðurnum og mömmu sem lá á 

spítalanum og kæmi aftur heim eftir nokkra daga.   

Drengurinn spurði um Svein, pabba þeirra, og hvers 

vegna hann væri ekki hjá þeim.   En Ólafur svaraði ekki 

spurningu hans heldur þrýsti honum þétt að sér og sagði 

honum að fara aftur inn til sín og halda áfram að sofa.   

Tveggja og hálfs árs snáði gat hvort eð er ekki skilið 
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hvað amaði að föður þeirra og var heldur engin ástæða til 

að reyna að útskíra það fyrir barninu.   Hann myndi 

komast að hinu sanna nógu fljótt.   Svo mikið vissi 

Ólafur. 

    Ólafur settist við eldhúsborðið og snæddi 

brauðsneiðina og drakk mjólkurglasið á meðan hann lét 

hugann reika yfir atburði liðins dags.   Hann horfði út um 

eldhúsgluggann og sá að ljós kviknaði í fjósinu á 

Ljósakoti.   Ljósakot stóð skammt fyrir ofan kotið þeirra.   

Bóndinn var greinilega að líta eftir einhverju í húsinu 

áður en hann gengi til náða.   Kannski var ein kýrin hans 

kominn að burði og hann að athuga stöðuna í málinu og 

hvort hún þyrfti einhverja hjálp við burðinn, líkt og 

stundum gerist.   Eftir fáeinar mínútur slokknuðu ljósin 

og umhverfið varð almyrkvað nema lítil ljósglæta barst 

úr eldhúsglugga Ljósakots.   En það ljós slokknaði einnig 

örskömmu síðar og myrkrið gleypti umhverfið svo ekki 

sást handaskil.   Ólafur leit á klukkuna sem hékk á 

eldhúsvegnum ofan við gömlu og slitnu eldavélina og sá 

að tími var kominn til að taka á sig náðir og hann stóð á 

fætur og læddist hljóðlega inn í herbergi systkina sinna 

og skreið undir sæng, án þess að vekja fólkið inni og féll 

í djúpan svefn.   Var hann enda orðinn dauðþreyttur eftir 

amstur dagsins.    

    Ragnheiður sat á sama tíma í stól inn í herberginu með 

teppi breytt yfir sig og las í bók, eins og vanalega fyrir 

svefninn.   Drengurinn lá í vöggu við hliðina á rúmi 

hennar.   Hún stóð á fætur og athugaði drenginn sinn, 

hvort allt væri í lagi.   Barnið var sofandi og bylti sér ögn 
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í svefninum.   Ragnheiður brosti og slökkti ljósið í 

herberginu gekk svo að rúmi sínu og fór upp í og sofnaði. 
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Heimkoman. 

2 kafli. 

 

Eftir að Ragnheiður hafði verið á spítalanum í eina viku 

settist Ólafur elsti sonur hennar og Sveins Helga upp í 

Moskvitsinn og ók af stað áleiðis í bæinn.   Með honum 

fóru tvær systur hans til að sækja móðir og barn á 

spítalann og aka þeim heim.   Bóndinn á Ljósakoti, ofan 

við kotið þeirra, var á sama tíma að fara með kýrnar á 

beit örlítið neðar og þurfti að fara með skepnurnar eftir 

veginum smá spöl þegar Ólafur kom að.   Þar sem ekki 

var svigrum til að koma skepnunum af akveginum 

akkúrat þar sem þeir hittust, vegna girðinga til beggja 

handa, neyddist Ólafur til að fylgja hópnum og aka á 

fyrsta gír og á þeim hraða sem kýrnar heimiluðu.   

Bóndinn labbaði á eftir hópnum með staf í hendi og 

veifaði og brosti afsakandi til hans.   Ólafur skildi málið 

og lét tafirnar ekki angra sig.   Og hvað skiptu fáeinar 

mínútur til eða frá svo sem máli?   Stelpurnar fylgdust 

spenntar með hægum gangi gripanna. 

    Öndvert því sem gerðist viku fyrr var veðrið í þetta 

skiptið gott og stillur miklar svo að vel mátti spegla sig í 

haffletinum.   Þrír togarar lágu bundnir við 

bæjarbryggjuna og var verið að landa upp úr einum 

þeirra.   Hinir tveir togararnir höfðu selt afla sinn í 

Þýskalandi.   Annar botnvörpunganna seldi sinn afla fyrir 

hæsta verð en hinn var óheppnari og gerði lakari sölu.   

Ástæðan fyrir lakri sölu var að hluti aflans var skemmdur 
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eftir annaðhvort lélegan frágang og slælega ísun 

lestarmannanna eða skipstjórinn hafði verið of lengi að 

veiðum.   En markaðurinn ytra er lotterí og ekki á vísan 

að róa í þeim efnum og verða menn að vera viðbúnir 

skelli þegar þeir sigla með aflann á erlenda markaði.   En 

vogun vinnur og vogun tapar.   Verið var að ísa bæði 

skipin og koma kosti og veiðarfærum um borð og gera 

klár fyrir næsta túr.   Skipstjóri annars togarans var búinn 

að auglýsa brottför seinna um daginn.   Sveinn Helgi, 

faðir þeirra, var einn af skipverjunum um borð og því 

ljóst að hann gæfi nýfæddu barninu ekki mikinn tíma að 

þessu sinni og áhöld um hvort hann yfirleitt sæi drenginn 

sinn áður en skipið legði úr höfn þrátt fyrir að hafa verið 

eina viku í landi vegna bilunar í katli skipsins sem hann 

var skráður á.   Skilaboðin sem faðir barnsins 

raunverulega gaf drengnum sínum voru þessi:   “ Þú 

skiptir mig engu máli. “ 

    Ólafur sá að við höfnina fór einnig fram uppskipun á 

timbri.   Og er hann leit þangað var einmitt verið að hífa 

eitt af mörgum timburbúntum upp úr í lestinni og setja á 

vörubifreið sem beið á bryggjunni.   Lágsjávað var.   

Einn Fossinn í eigu Eimskipafélagsins kom til fjarðarins 

snemma um morguninn frá Finnlandi fulllestaður timbri 

og lagðist fyrst út á ytri höfnina uns tollverðir 

lýðveldisins höfðu afgreitt skipið, farið yfir pappíranna 

og stimplað toll skipsmanna og gefið skipstjóranum 

heimild til að sigla skipinu að bryggju.   Á öðrum stað 

klifraði maður niður stigann sem lá utan á bryggjuþilinu 

og steig um borð í áttatíu tonna trébát sem verið var að 

undirbúa fyrir trollvertíð.   Ólafur sá nokkra kalla 

handleika net á milli sín.   Við höfnina var ævinlega líf 
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og oft mikið um að vera.   Sérstaklega um hávertíðina.   

Tugir báta fóru um höfnina á hverjum degi og oft með 

dágóðan afla blóðgaðan í lestum.  

    Systur Ólafs sem með honum voru horfðu með athygli 

á hvaðeina sem þaut framhjá bílglugganum.   Gerðist það 

enda ekki á hverjum degi að þeim stæði bíltúr til boða.   

Þær hlakkaði til að sjá nýja fjölskyldumeðliminn og 

vitaskuld að hitta móður sína.   Stelpurnar hlógu og 

göntuðust þar sem þær sátu í aftursæti bifreiðarinnar á 

meðan bílar, hús og garðar og gangandi fólk þaut 

framhjá.   Önnur telpan var níu ára hin nýorðin ellefu.   Á 

einum stað á leiðinni til spítalans hægði umferðin á sér.   

Viðgerð fór fram á skólplögn og varð að grafa um tíu 

metra langan skurð til að koma nýjum rörum á sinn stað.   

Skurðurinn teygði sig örlítið inn á veginn sem var nóg til 

að orsaka töf á annarri akreininni, þeirri sem Ólafur ók 

eftir.   Bifreiðastjórarnir þeim megin þurftu því að sæta 

lagi þegar engin umferð var á móti og skjótast þá framhjá 

vinnufólkinu í sér merkta fatnaðinum til að getað haldið 

ferð sinni áfram.   Stelpurnar fylgdust með 

vegavinnukörlunum, bæjarstarfsmönnunum, sem 

bogruðu yfir skurðinum sem nýbúið var að grafa með 

hökum og skóflum.   Þær horfðu á er einn starfsmaðurinn 

rétti öðrum sem stóð ofan í skurðinum steypt rör um 

metra að lengd sem hann kom fyrir í botni skurðarins.   

Tveir menn voru ofan í skurðinum og hjálpuðust þeir að 

við að koma rörinu á réttan stað í skurðinum.   Fleiri 

svona steypt rör lágu hlið við hlið á skurðbarminum sem 

biðu þess að þjóna hlutverki sínu undir þykku fargi af 

möl og sandi og stýra fráveitu bæjarbúa og koma henni í 

fyrirfram gerðan farveg sem bæjarverkfræðingar voru 
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áður búnir að teikna, hanna, mæla og pæla af mikilli 

nákvæmni.   Undir húsunum og götunum í bænum lágu 

áþekk rör og öðruvísi rör þvers og kruss sem tengdust 

æðakerfi húsanna sem gáfu krönum vatn, eða tóku við 

affallinu frá þessum sömu húsum.   Einhverstaðar ofan í 

jörðinni tengdist röravirkið svo allt saman og skilaði 

úrganginum í sjóinn, sem endalaust virtist taka við frá 

bæjarbúum.   Við enda röranna, þar sem þau lágu í sjó, 

mátti oft sjá mikinn fjölda ufsa gæða sér á fæðunni sem 

rörin fluttu.   En greinilegt var að þarna hafði klóakrör 

gefið sig með þeim afleiðingum að ráðast þurfti í verkið.   

Fnykurinn frá vinnusvæðinu og umhverfis það gaf 

nærstöddum vísbendingu um hvað hafði gerst. 

    Ólafi varð hugsað til kotsins heima.   Þar var hvorki 

rennandi vatn né vatnssalerni, heldur þurftu íbúar að 

notast við eitthvað sem sumir mundu kalla kamar og 

sækja allt drykkjarvatn í brunn með þeirri aðferð að 

sökkva skjólu með bandi í ofan í vatnið og draga hana 

svo upp aftur og klöngrast með hana niður brattann 

heimasmíðaðan tréstiga og bera fulla skjóluna fimmtíu 

metra leið þvert yfir planið og inn í hús.   Þannig þurfti 

heimilisfólkið að bera sig eftir vatninu sem var brúkað til 

daglegrar nota árið um kring, hvernig sem viðraði.   Til 

að fá vatnið í brunninn kom annað kastið tankbíll frá 

bænum og dældi fersku vatninu í hann.   Karl með stóra 

ístru sem krakkarnir nefndu “ Siddi vatnskall “ ók Ford 

vörubifreið í eigu bæjarins, sem búið var að koma tanki 

fyrir á pallinum.   Starf Sidda vatnskalls var meðal annars 

að sjá til þess að ávallt væri til nægt vatn í þessum brunni 

og í öðrum brunnum bæjarins.   Einstaka sinnum gerðist 

það samt að Siddi vatnskall gleymdi sér og vatns 
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birgðirnar þrutu.   En það var sjalgæft og stóð stutt yfir 

hverju sinni.   Enda erfitt að framfleyta sér og sínum 

þegar fólk hefur ekki lengur aðgang að grunnþörfum, 

eins og fersku vatni og öðrum hlutum sem 

mannslíkamanum er nauðsýnlegur til að halda heilsu og 

kröftum til daglegs lífs. 

    Þegar Ólafur kom að spítalanum þurfti hann að aka um 

planið til að finna stæði.   Eftir dálitla leit sá hann autt 

pláss og lagði bílnum.   Stelpurnar töluðu margt við elsta 

bróðir sinn og sögðu honum ýmislegt sem þær ætluðu að 

segja móður sinni þegar þær hittu hana. 

    Þegar systkinin komu upp á efstu hæðina sáu þau 

Ragnheiði sitja á ganginum á bekk sem stóð meðfram 

veggnum og var hún greinilega farin að bíða eftir syni 

sínum.   Biðina mátti merkja af því að fötin hennar og 

barnsins lágu í poka og annað sem hún hafði haft 

meðferðis við hlið hennar og sjálf var hún kominn í 

kápuna og búinn að setja upp rauðbrúna höfuðfatið með 

dúsknum efst sem hún gjarnan bar utandyra.   Móðir 

Ólafs og telpnanna sat með litla drenginn sinn í fanginu 

og var búin að vefja hann inn í sæng.   Drengurinn svaf 

vært í örmum móður sinnar þegar fólkið kom til að sækja 

þau.   Allt var klárt til fararinnar.    

    Breitt bros breiddist yfir andlit fólksins þegar það sá 

hvert annað og spenningurinn varð sömuleiðis mikill hjá 

stelpunum sem þyrsti eftir að fá að hitta hvítvoðunginn, 

bróður sinn, og líta hann augum í fyrsta skipti.   En mikið 

fannst þeim hann vera lítill og brothættur þar sem hann lá 

þétt vafinn inn í sængina svo rétt grillti í barnsandlitið.   
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En þarna svaf hann vært í heimi sem hann þekkti ekki 

enn, en mundi samt þurfa að kynnast þegar aldurinn og 

viskan færðist yfir og hvort sem honum líkaði það betur 

eða verr. 

    Ragnheiði hafði tekist að kaupa brjóstsykurspoka og 

gaf hún stelpunum hvorri sinn molann þegar þær hittust.   

Öllum spurningunum sem þær hugðust spyrja móður sína 

um voru gleymdar.   En hvað gerði það til?   Mamma 

stóð þarna fyrir framan þær og nýr fjölskyldumeðlimur 

kominn í heiminn og allt til reiðu að halda heimleiðis.   

Síðar mundi gefast nægur tími til að spjalla saman og 

óþarfi að tefja tímann lengur.   Ragnheiði lá á að komast 

heim og taka til hendinni.   Þvo þvotta, strauja, brjóta 

saman föt heimilismanna, elda mat og taka til í íbúðinni, 

ásamt að hugga og annast sitt fólk.   Sem hún að mestu sá 

um og hafði gert öll búskaparár sín, án þess að telja það 

eftir sér.   Nokkrum mínútum síðar sat fjölskyldan saman 

inni í litla bílnum, orðin einum fleiri en gerðist fyrir 

aðeins viku. 

    Á leiðinni spurði Ragnheiður Ólaf um föður þeirra, 

hvort hann hefði látið sjá sig heima.   Ólafur kvað nei við 

spurningu hennar en sagðist hafa séð hann eitt augnablik 

á gangi í bænum daginn sem að skipið kom í höfn og þá 

hafi hann verið illa á sig kominn vegna ofurölvunar.   

Hann tilkynnti henni að brottför væri áætluð klukkan sex 

um kvöldið. 

    “ Það eru sem sagt engar nýjar fréttir “ – hugsaði 

konan með sjálfri sér. 
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    Ragnheiður var ánægð með að fæðingin var um garð 

gengin og hún á leið heim til sín.   Á staðinn sem henni 

þrátt fyrir allt leið best á innanum fólkið sem henni þótti 

vænst um, þótt lífið væri stundum basl og glíman við 

peningaleysi og aðra hluti sem lífið kallar á legðust þungt 

á hana á köflum. 

    Er Ólafur ók eftir götunni sem lá á milli bæjanna 

áleiðis heim í kotið sá bóndinn á næsta bæ til ferða þeirra 

og veifaði hann fólkinu þegar það ók hjá.   Stelpurnar 

veifuðu á móti.   Kýrnar voru komnar í hagan og bitu 

gras sem mest þær máttu.   Á veginum mátti sjá eina og 

eina kúadellu sem vísbendingu um að kýr hefðu farið þar 

um.   Fólki Geirs bónda í Ljósakoti og fólki Ragnheiðar 

hafði ávallt verið vel til vina og léku börn Geirs sér með 

börnum Ragnheiðar og Sveins Helga og mátti stundum 

halda að um eina stóra fjölskyldu væri að ræða, slíkur var 

samgangur barnanna.   Honum var kunnugt um að 

Ragnheiður hafði eignast dreng sem vó 16 merkur við 

fæðingu og að allt hafi gengið vel. 

    Þegar þau stigu inn í ganginn kom á móti þeim fnykur 

af áfengi.   Við eldhúsborðið í eldhúsinu sat Sveinn Helgi 

og var hann rallhálfur og heldur fram lár.   7.lipsa 

Mackintosh dós stóð óupptekinn á borðinu innpökkuð í 

plast ásamt einum kassa af niðursoðnum ávöxtum, 

samtals 24 dósir.   Þetta var öll verslunin sem hann kom 

með heim til sín eftir siglingatúrinn til Þýskalands og 

góða sölu erlendis.   Sem vonlegt var skammaðist hann 

sín eilítið fyrir að hafa ekki heimsótt konu sína á 

fæðingardeildina og líta son sinn augum né láta sjá sig 

fyrr heima.   Sveinn Helgi hélt á Vodkaflösku, restina af 
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tollinum, í hendinni og var búið að drekka úr flöskunni til 

hálfs.   Hann var klæddur í kuldaúlpu, svokallaðri 

Álafossúlpu, sem hann gekk iðulega í eins og líka margir 

aðrir karlmenn gerðu.   Nutu úlpurnar enda vinsælda á 

Íslandi.   Andlit hans var skrámað og annað augað blátt.   

Sömuleiðis voru hendur hans hruflaðar og með fullt af 

sárum.   Sennilega vegna þess að hann hafði borið þær 

fyrir sig í falli og hruflað sig.   Sveinn Helgi stóð á fætur 

þegar fólkið gekk inn og bað fólkið afsökunar á hegðun 

sinni og fyrir að hafa ekki staðið sig í stykkinu sem faðir.   

Útgerðarmaðurinn ákvað í síðasta túr að í næsta túr 

skipsins yrði allur afli saltaður um borð.   Sem þýddi að 

fjölga þurfti mannskap um borð og að fjarvistir 

mannanna gerðust meiri.   En Sveini Helga langaði til að 

sjá þau og litla barnið áður en hann færi út á sjó. 

    Hann kíkti á drenginn sinn, sem lá enn vafinn inn í 

sömu sæng.   Hann skoðaði lítið snoturt andlitið sem 

brosti og sparkaði með litlu fótunum sínum undir 

sænginni.   Hann sá ekki betur en að drengurinn bæri 

svipmót sitt og það gladdi hjarta hans þótt hjarta hans 

væri dofið eftir langvarandi vínneyslu.   Sveinn Helgi 

laut höfði og smellti kossi á enni drengsins.   Í þessu 

komu hin börnum þeirra hlaupandi inn brosandi út að 

eyrum.   En þegar þau sáu föður sinn þar sem hann stóð 

við hlið Ragnheiðar með vínflöskuna í hendinni þá 

lognaðist brosið útaf og gleðin í augunum minnkaði við 

þessa dapurlegu sjón.   En samt var gaman að fjölskyldan 

skildi vera þarna öll saman kominn, þótt vissulega hefðu 

þau viljað sjá föður sinn edrú á þessari stóru stundu í 

þeirra lífi þegar fólkið vildi fagna nýjum bróðir og 

gleðjast saman yfir honum.   En þarna, í eldhúsinu í litla 
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kotinu, voru tilfinningar allar blendnar vegna nærveru 

Sveins Helga sem átti við áfengisvanda að stríða sem 

hann gat ekki unnið bug á, eða vildi ekki yfirvinna og 

kannski halda í, þegar öllu var á botninn hvolft. 

    Klukkutíma síðar renndi leigubíll í hlaðið og flautaði 

hátt og frekjulega fyrir framan húsið.   Sveinn Helgi gekk 

að eldhúsglugganum og leit út til að gá hver væri 

kominn.   Drukknir skipsfélagar Sveins Helga sátu í 

bílnum til að sækja félaga sinn og bjóða honum með sér á 

rúntinn.   Sveinn Helgi kastaði stuttri kveðju á fólkið sitt 

og settist inn í bifreiðina.   Leigubílstjórinn snéri við á 

planinu og hvarf þeim sjónum.   Drykkja mannanna hélt 

áfram inn í bifreiðinni.   Voru enda tveir klukkutímar 

þangað til skipið leysti landfestar og héldi út á hafið og 

því um að gera að nýta tímann til hins ýtrasta.   Yngri 

krakkarni gengu út á stéttina á eftir föður sínum og 

horfðu á þegar leigubílinn með mönnunum í snéri við og 

ók eftir götunni í austurátt og hvarf við næstu beygju í 

um kílómeters fjarlægð frá litla kotinu. 

    Þar sem ekki var til vagga á heimilinu þurfti 

Ragnheiður að búa til rúm fyrir drenginn úr stórri 

kommóðuskúffu.   Hún lagði skúffuna á borð sem var í 

svefnherbergi hjónanna og útbjó handa drengnum 

þægilegt rúm við þessar skringilegu aðstæður og lagði 

hann í mjúka voðina.   Barnið baðaði út höndum og 

fótum.   Í fyrsta skipti í sínu lífi sofnaði hann á heimilinu 

sem Guð hafði gefið honum.   Ragnheiður gekk hljóðlega 

út úr herberginu lokaði dyrunum á eftir sér og tók til við 

vinnu sína.   Að koma heimilinu í lag, hreinsa, vaska upp 

og taka til mat fyrir kvöldið.   Krakkarnir voru aftur farin 
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út að leika sér.   Ólafur sat við eldhúsborðið og fletti í 

Morgunblaðinu á meðan Ragnheiður lagaði til og tók 

fram óhreinan þvott og setti í þvottavélina sem stóð við 

vegginn í eldhúsinu. 

    Að nokkrum mínútum liðnum heyrðist “ hviss – hviss 

– hviss - hviss “ í frumlegri en þó notadrjúgri 

þvottavélinni. 

    Ragnheiður settist stundarkorn fyrir framan 

stofugluggann og sá skipið sem maður hennar starfaði á 

sigla út fjörðinn.   Hún sá mannskap fram á hvalbak 

ganga frá fastsetningarendum og aðra áhafnarmeðlimi 

vinna önnur störf.   Henni varð hugsað til mannsins síns, 

Sveins Helga, sem innst inni var vænn maður.   En allar 

tilfinningar í hjarta hennar voru smá saman að kulna og 

slokkna til mannsins síns.   Þó hún á sínum tíma hafi 

elskað hann af heilum hug og þráð að giftast honum.   En 

áfengið hafði lagt of mikið á hjónabandið og það hlaut að 

draga til tíðinda nema maðurinn léti af og gerði upp á 

milli hennar og barna þeirra  -  og  -  áfengisins.    

    Ólafur lagði blaðið frá sér stóð upp og gekk út.   

Ragnheiður sá hann labba rólega norður túnið í átt að 

fjörunni.   Kannski var hann að vitja um bát sinn sem lá 

bundinn við legufæri skammt frá landi neðan við litla 

kotið, þar inni í lítilli vík.   Ragnheiður elskaði börnin sín 

en óttaðist stundum um þau.   Að börnin hennar rötuðu 

sama veg og faðir þeirra hafði valið og beið ósigur á 

vegna þess að val hans var rangt. 
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    Skyndilega fór litli snáðinn að gráta í herberginu við 

hliðina.   Tími var kominn til að gefa honum brjóstið.   

Ragnheiður stóð upp og gekk inn til drengsins og tók 

hann í fangið og sinnti honum. 
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Drengnum gefið nafn. 

3. kafli 

 

Tíminn leið.   Drengurinn var farinn að skríða um gólfin 

og standa sjálfur á fætur og ganga nokkra metra áður en 

hann datt aftur beint á rassinn.   En hann gafst ekki upp 

heldur fann jafnvægið og steig svo fáein skref og skall á 

nýjan leik á bossann.   Svona gekk þetta fyrir sig dágóða 

stund.   Smá saman urðu skrefin fleiri og drengurinn 

öruggari á göngunni uns kom að þeim punkti að hlaup 

yfir gólfið var ekki lengur vandamál og ákveðinn sigur 

vannst í lífi drengsins.   Sömuleiðis talaði hann orðið orð 

á stangli og gat myndað bjagaðar setningar í munni 

sínum og talað þær út.   Æfingin skapar meistarann.   

Ragnheiður hafði ekki enn látið skíra drenginn sinn í 

kirkju líkt og alsiða er að gera á Íslandi og flestir 

foreldrar vilja og gera.   En nafnið var samt löngu komið, 

Hilmar Skapti Sveinsson.   Þessi tvö nöfn hafði 

Ragnheiður dreymt nóttina eftir að snáðinn fæddist á 

spítalanum.   Að vísu þekkti hún engan í sinni ætt né í 

föðurættinni sem bar slík nöfn en hún var samt sannfærð 

um að rétt væri að skíra strákinn þessum nöfnum.   

Sveinn Helgi, faðir drengsins, var konu sinni sammála.   

Ólafi, syni Ragnheiðar og systkinum hans, fannst nafnið 

gott og einhvernvegin fara bróður þeirra vel.   Hvað svo 

sem þau höfðu fyrir sér í sínu áliti.   Ragnheiði fannst 

notaleg tilhugsun þegar fjölskyldan stóð saman og var 

sammála um hluti.   Vitaskuld gátu komið upp deilur 

milli til að mynda foreldranna um nafn á drenginn.   En 
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ekki núna.   Nöfn á hin börnin ollu reyndar heldur engum 

deilum og voru foreldrarnir strax sammála um 

nafngiftina.   Nema þegar átti að gefa elstu stelpunni nafn 

þá vildi faðir hennar láta hana heita í höfuðið á ömmu 

sinni, en Ragnheiður samþykkti það ekki.   Og var fallið 

frá málinu.   Nafnið sem stelpan hlaut var Erla 

Sveinsdóttir. 

    Erla var sextán ára og vann í Bæjarútgerðinni í bænum 

til að afla sjálfri sér peninga og létta undir með 

fjölskyldunni.   Hún gekk í vinnuna á hverjum morgni 

þvert yfir bæinn sinn hvernig sem viðraði.   Stundum 

fékk hún far með Ólafi bróðir sínum.    En vegna þess að 

þau unnu á sitt hvorum vinnustaðnum og byrjuðu á sitt 

hvorum tímanum var erfitt um vik að þessu leiti. 

    Erla gekk ekki veg mennta eins og tvær bestu vinkonur 

hennar höfðu ákveðið að gera.   Aðstæður heima fyrir 

ollu þessari ákvörðun og hún fann sig líka knúna til að 

rétta fram hjálparhönd til að endar næðu saman og 

heimilið safnaði ekki skuldum.   Drykkja föðurins tók 

stórann toll af heimilispeningunum.   Erla átti sinn draum 

sem hún gat ekki vitað hvort rættist.   Tíminn einn mundi 

leiða það í ljós.   Draum átti hún engu að síður.   Hún 

sagði hann engum nema Ragnheiði móður sinni í fullum 

trúnaði.   Draumur hennar snérist um fara í kennaranám 

og að verða kennari og kenna yngstu bekkjunum í 

grunnskólanum.   Helst langaði hana til að kenna 

krökkunum Biblíufræðslu.   Ekki svo að skilja að Erla 

þekkti mikið til innihalds Biblíunnar en myndin sem hún 

hafði dregið upp með sjálfri sér af Jesús Kristi fannst 

henni einfaldlega falleg og allar manngerðu myndirnar af 
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honum sem báru fyrir augu hennar styrktu þessa ímynd 

hennar.   Þær sýndu Jesús breiða út faðm sinn móti 

hverjum sem var.   Sumar myndanna sýndu Jesús vera að 

kenna, stundum var hann að lækna sjúka, stundum að 

hugga fólk.   Alltaf eitthvað fallegt og ferskt þegar hún sá 

þennan mann á sinn barnalega en um leið einfalda hátt. 

    Ragnheiður hafði trassað að ganga með drenginn sinn 

til skírnar og fá prestinn til að dreypa vatni á höfuð 

honum um leið og hann sagði nafn hans í viðurvist 

safnaðarins og fólksins sem viðstatt var athöfnina.   Og 

næst þegar Sveinn Helgi kom í land gerðist hið 

undarlega.   Hann kom bláedrú heim og hélst þannig fram 

eftir degi.   Þetta gaf konu hans svigrúm til að nefna 

skírnina við mann sinn og skipuleggja veislu á eftir og 

bundust þau fastmælum um að láta til skarar skríða í 

næstu inniveru mannsins.   Um þrjú leitið hvarf maður 

hennar út og sást ekki meira á meðan skipið sem hann 

starfaði á lá bundið við bryggjuna.   En hún þekkti mann 

sinn allvel eftir áralanga samveru og hún gat merkt á 

honum breytingu.   Eins og hann langaði til að taka sig á 

og lagfæra sín mál.   Kannski var ástæðan hinn nýi 

fjölskyldumeðlimur sem átti að ganga til skírnar eftir 

fáeinar vikur og fá nafn sitt skráð í kirkjubækurnar.   

Hingað til hafði hann ekki sinnt börnum sínum mikið og 

má segja að börnin hafi þekkt hann fremur lítið vegna 

sjómennskunnar og fjarvista hans frá heimilinu og 

drykkjunnar og gleðskaparins sem hann hafði tekið fram 

yfir að rækta fjölskylduna, konu og börn og sambandið 

innan hennar.   En á einu stigi samtals hjónanna um 

morguninn heyrði hún tón sem maður hennar hafði ekki 

áður slegið í hennar áheyrn.   Sveinn Helgi fór skyndilega 
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að segja frá gömlum félaga sínum sem var búinn að vera 

án áfengis í sex mánuði og liði bara bærilega með sína 

ákvörðun.   En svo þagnaði hann skyndilega eins og hann 

hefði talað af sér og sagt eitthvað sem hann átti ekki að 

segja frá og beindi samtalinu aftur inn á þá braut sem það 

hafði verið á.   Sem var skírnarundirbúningur barnsins 

þeirra.   Lauk svo samtalinu. 

    Þetta kveikti vitaskuld von í brjósti hennar um að 

breytingar myndu gerast í hjarta Sveins Helga sem drægi 

hann af þessari braut ofdrykkju og vesaldóms sem 

vínneyslan hafði leitt hann út á með skelfilegum 

afleiðingum fyrir hann sjálfan, konu og börn. 

     Ragnheiður gekk að vaskinum og tók að vaska upp 

leirtau sem safnast hafði upp um morguninn.   Hilmar 

Skafti kom skríðandi yfir gólfið og til móðir sinnar og 

stóð á fætur með því að klifra upp eftir fótleggjum móður 

sinnar.   Hún tók hann í fangið og kyssti og sagði við 

hann að eftir nokkrar vikur færu þau saman til séra 

Friðriks prests sem myndi skíra hann og halda á eftir smá 

veislu heima í kotinu með kaffi og kökum.   Drengurinn 

hlustaði með athygli á mál Ragnheiðar hvort sem hann 

skildi orðin eða ekki.   Hún lagði hann aftur á gólfið og 

lauk við að þvo leirtauið, þurrka og ganga frá diskum, 

glösum og skeiðum inn í skáp og skúffum.   Þau voru tvö 

heima í kotinu.   Börnin á skólaaldri voru í skólanum en 

tvö elstu í vinnunni.   Sveinn Helgi var horfinn og eflaust 

sestur að sumbli með félögum sínum.   Var hann enda að 

koma heim úr löngum túr og þorstinn eflaust mikill í 

falska gleði áfengisvímunnar. 
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    En Ragnheiði var ekki lengur til setunnar boðið.   Hún 

þurfti að skreppa í bæinn og ná tali af séra Friðriki og 

bera skírnina undir hann, panta tíma og gera ýmislegt 

sem laut að verkinu.   Þar sem að Ólafur elsti sonur 

hennar var ekki heima og hún ekki með neitt bílpróf var 

ekki um annað að ræða heldur en að gera barnavagninn 

kláran, klæða barnið í hlý og góð föt, fara í kápuna og 

ganga þessa þriggja kílómetra leið til kirkjunnar með 

vagninn á undan sér og hitta prestinn.   Þegar Ragnheiður 

hafði gengið stutta stund mætti hún eldri konu sem bjó 

búi ásamt manni sínum þar rétt hjá.   Konan var með 

lítinn mjólkurbrúsa í hendinni og á leið í heimsókn til 

Ragnheiðar.   Þessi nágranni vildi endilega fá að gefa 

henni ögn af mjólk.   Ein kýrin í fjósinu hjá þeim 

mjólkaði svo vel að þau hjónin væru vel aflögufær þessa 

daganna.   Ragnheiður þakkaði henni hlýhuginn.   Eftir 

stutt spjall kvöddust þær og bauðst nágranninn til að fara 

með mjólkurbrúsann heim til hennar og setja hann í 

búrið, á kaldan stað.   Kotið var enda ólæst og þessi 

granni þekkti vel aðstæður og hafði oft kíkt við og rétt 

hjálparhönd. 

    Sól skein í heiði.   Tíu fimmtán dúfu hópur flaug fyrir 

ofan mæðginin og stefndi í norðurátt.   Líklega voru þær 

á leið heim í dúfnakofan sinn sem einhver strákurinn í 

bænum hafði sjálfur byggt fyrir dúfurnar sínar.   Kríuger 

sveif gargandi yfir tanga gerðum af náttúrunnar völdum 

og blasti hann við augum þeirra sem gengu þessa leið.   Í 

grandanum var mikið kríuvarp og voru ungarnir einmitt 

að skríða úr eggjunum og fuglinn því vel á varðbergi 

fyrir utanaðkomandi hættu og fór mikinn og hafði hátt.   

Tanginn skagaði út í víkina og nánast lokaði henni.   
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Nokkra metra breitt op myndaði lítið lón sem fylltist af 

sjó á háflóði en þurrkaðist upp á fjörunni.   

Skipasmíðastöð hafði verið byggð við þetta lón og gat 

hún vitaskuld eingöngu sjósett nýsmíðaða bátanna eða 

tekið skip til viðgerða á flóðinu.   Renna hafði verið 

útbúinn sem gerði allt að fimmtíu tonna bátum kleyft að 

koma þangað til viðgerða. 

    Ragnheiður gekk hægum skrefum eftir veginum.   Hún 

naut þess að ganga út í góða veðrinu með drenginn sinn í 

vagninum og njóta kyrrðarinnar og fegurðarinnar 

umhverfis þau hvert sem litið var.   Drengurinn lá 

vakandi og lék sér að tréhringjunum sem héngu í bandi 

inn í vagninum.   Drengurinn skemmti sér vel.   Þægileg 

hreyfinginn á farartækinu hafði róandi áhrif á hann.   Og 

á endanum lagði drengurinn aftur litlu augun sín og 

sofnaði. 

    Framundan Ragnheiði til vinstri var Mjölvinnslan í 

bænum.   Verið var að bræða fiskbein sem áræðanlega 

voru kominn á tíma.     Það merkti hún af lyktinni sem lá 

í loftinu.   Þessi gamla bræðsla stóð ekki langt frá kotinu 

og þurfti nánast að ganga eða aka þar um hlaðið til að 

komast í kaupstaðinn.   Þykkur, gráleitur, illa lyktandi 

reykjarstrókur streymdi út í andrúmsloftið gegnum 

stórann stromp og lagðist reykurinn frá verksmiðjunni 

yfir nærliggjandi byggðir í vestanáttinni.   En núna var 

logn og stóð reykurinn beint upp í loftið og fór hátt og 

sást langar leiðir.   Nokkuð sem bæjarbúar þekktu og 

höfðu lengi búið við án þess að koma með athugasemdir 

né kvörtun til bæjaryfirvalda um fnykinn sem lék nef 
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þeirra og lyktarskyn svo illa undir ákveðnum 

veðurskilyrðum. 

    Þegar Ragnheiður átti stutt eftir að verksmiðjunni fór 

hann skyndilega að blása af vestri sem olli því að 

reykurinn úr reykháfnum sló niður og fauk yfir veginn 

sem Ragnheiður þurfti að fara um.   Hún lenti því inn í 

reykjarsvælunni ásamt barni sínu.   En þetta var engin 

nýlunda og reyndar alvanalegt að lenda í slíku á þessum 

stað og því ekki um annað að ræða heldur en að greikka 

bara sporið til að komast sem fyrst í gegnum kófið og út 

úr svælunni og inn í hreina loftið hinum megin.   

Reykurinn lá yfir veginum á fimmtíu, sextíu metra kafla.   

Sem fyrr að þá komst hún klakklaust í gegnum kófið.   

En lyktin var ekki góð, það viðurkenndi Ragnheiður 

fúslega með sjálfri sér.   Drengurinn varð einskis var og 

svæf vært.   Handan við reykinn var fegurðin ein og 

blasti hluti af bæjarstæðinu við og lá í boga meðfram 

ströndinni og teygði sig upp eftir landinu og myndaði 

nokkrar raðir af byggingum og götum sem lágu 

misjafnlega hátt yfir sjó.   Stórum byggingum og smærri 

byggingum og niður í lítil kot, jafnvel minni en hún sjálf 

bjó í ásamt sínu fólki.   Húsin í bænum voru hituð upp 

með innfluttri orku, annaðhvort kolum eða olíu.   Minna 

var um rafmagnshitun, sem þó var innlend orka.   Allt 

heit vatn til brúks inn á heimilunum þurfti að hita upp á 

eldavél eða í túpu tengda við olíukyndinguna. 

    Ragnheiður gekk eftir gangstétt aðalgötunnar.   En við 

hana stóð kirkjan sem hún var búinn að mæla sér mót í 

við séra Friðrik prest.   Séra Friðrik var kunnugur 

staðháttum Ragnheiðar og hafði skírt öll börnin hennar 
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og oft talað við hana gegnum tíðina.   Var séra Friðrik 

enda gamall í sínu prestembætti og hafði virðingu og átti 

trúnað margra bæjarbúa.   Vörubifreið ók framhjá 

mæðginunum með fullan pall af fiskbeinum, fimm, sex 

tonn.   Vörubílstjórinn, lítill maður með gleraugu, var á 

leið í Mjölvinnsluna.   Hún hélt göngu sinni áfram 

hægum skrefum.   Nægur tími var til stefnu og engin þörf 

á að vera með einhvern asa.   Ragnheiður nálgaðist 

hvítmálaða kirkjuna.   Háreistur turn kirkjunnar skagaði 

til himins og myndaði eins og spjót með krossinn efst.   

Sólin skein á kirkjubygginguna og baðaði hana geislum 

sínum.   Þrír máfar sátu á þakinu í mestu makindum uns 

styggð komst að fuglunum og þeir hófu sig til flugs og 

stefndu í vesturátt, yfir veginn og út á höfnina og settust 

þar á rólegt vatnið.   Hún stansaði við hliðið að kirkjunni 

og tók í húninn og lauk því upp.   Lágvært ískur heyrðist 

þegar þungt járnhliðið laukst upp.   Kirkjudyrnar voru 

tvöfaldar og stóð annar helmingurinn opinn.   Greinilegt 

var að presturinn var á staðnum og beið komu hennar.   

Ragnheiður skildi drenginn sinn eftir í vagninum fyrir 

utan kirkjuna og setti bremsuna á hjólin og gekk inn í 

hvelfinguna.   Við altarið stóð orgelleikari kirkjunnar til 

margra ára.   Ýmsar sögur fóru af þessum orgelleikara.   

Einkum af kvensemi hans og fíkn hans í líkamlegt 

samræði við þær.   Samhliða því að leika undir í messum 

séra Friðriks á sunnudögum og við hverskyns kirkjulegar 

athafnir í kirkjunni, jarðarfarir, fermingar og skírnir, æfði 

hann kirkjukórinn og voru margar fallegar konur í 

hópnum sem hann ku stundum bjóða í einkatíma, til “ 

sérstakra söng æfinga á kvöldin. “ - eins og gárungar 

bæjarins létu hafa eftir sér. 
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    Orgelleikarinn, feitlaginn maður á miðjum aldri, gekk 

til Ragnheiðar.   Eftir að hún hafði borið upp erindi sitt 

benti maðurinn henni á skrifstofu prests og sagði henni 

að banka þar og bíða.   Hún gerði sem maðurinn bauð og 

settist.   Inni skynjaði hún frið sem erfitt var að útskíra.   

Einhver nærvera var til staðar sem orsakaði að Ragnheiði 

fannst tíminn eiginlega standa kyrr.   Eins og að eingin 

tími væri til, floginn á braut, týndur og tröllum gefinn.   

Hún bara sat þarna beið og naut kyrrðarinnar.   Eftir 

dálitla stund, hve langa skipti engu máli, opnaðist hurðin 

að skrifstofu prestsins og séra Friðrik kom í gættina og 

bauð Ragnheiði inn.   Saman fóru þau yfir málin og var 

ákveðið að halda athöfnina sunnudaginn 29 september, 

klukkan fjórtán, eftir um fjórar vikur.   Rúmlega ári eftir 

að drengurinn kom í heiminn.   En þennan dag þótti 

nokkuð öruggt að Sveinn Helgi væri í landi.   Þótt orðið “ 

öruggt “ væri teygjanlegt þegar innivera eins togara átti í 

hlut.   En einhvern dag varð að velja og samkvæmt 

vananum var þetta sá tími sem telja mátti heppilegan 

varðandi inniveru mannsins að mati þeirra beggja. 

    Eftir dálítið spjall um hvernig gengi og þar fram eftir 

götunum tókust þau í hendur og Ragnheiður gekk eftir 

kirkjugólfinu og út.   Drengurinn var vaknaður og 

byrjaður að gráta þegar móðir hans kom.   Hún hristi 

vagninn og talaði blíðum rómi til afkvæmis síns uns það 

róaðist á nýjan leik og Ragnheiður gat haldið af stað 

heimleiðis.   Hún hafði lokið erindi sínu í bænum og 

henni ekki lengur til setunnar boðið.   Reykurinn úr 

verksmiðjunni stóð beint upp.   Greinilegt var að vindinn 

hafði lægt. 
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Kirkjan og skírnin. 

4. kafli 

Sunnudagurinn 29. september 1954 rann upp.   Faðir 

drengsins kom í land um morgunninn, eftir vel 

heppnaðan túr á miðum Grænlendinga, innanum alla 

ísjakana sem flutu þar á sjónum.   Farið var að kólna á 

miðunum út af Grænlandsströnd og því betra að vera með 

rétta klæðnaðinn með sér um borð.   Skipstjóranum tókst 

að fylla lestar skipsins af flöttum Grænlandsþorski á 

einum mánuði og þrem vikum, sem ku vera góður 

árangur.   Þetta merkti á móti að lítill tími gafst fyrir 

dekkliðið til að fá sér kaffisopa á milli þess sem híft var 

og trollið innbyrt og fiskurinn losaður úr pokanum í 

aðgerðarkassana, sem stóðu uppstilltir á dekkinu.   

Spánverjar greiddu gott verð fyrir fyrsta flokks saltfisk 

og því ljóst að túrinn var sannkallaður happatúr fyrir 

bæði útgerð og áhöfn. 

    Sveinn Helgi var ekki enn kominn heim til sín þegar 

aðeins klukkutíma var í að stundin í kirkjunni hæfist.   

Ragnheiði fannst líklegt að maður hennar hefði komið 

við á einhverjum öðrum stað á leiðinni og ílengst þar og 

væri ekki í standi til að fara með þeim í kirkjuna né vera 

þátttakandi í skírnaveislunni á eftir.   Hún þekkti orðið 

sinn mann og gerði ekki lengur ráð fyrir honum á 

samverustundum fjölskyldunnar.   Hjarta hennar fylltist 

hryggð vegna framkomu eiginmannsins.   Ragnheiði 

fannst hún og börnin enn eina ferðina vera niðurlægð af 

þessum manni. 
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    Heimilismenn héldu samt sínu striki.   Allt var orðið 

klárt fyrir skírnarveisluna heima.   Búið að baka kökurnar 

og kleinurnar og skreyta blessaða þriggja laga 

rjómatertuna.   Sömuleiðis voru flatkökurnar tilbúnar 

ásamt íslensku smjöri og hangiketi sem ofanálegg á 

flatbrauðið.   Að ógleymdu hvítu brauðinu.   Aðeins átti 

eftir að leggja herlegheitin á borðið. 

    Frúin á næsta bæ, sama kona og færði Ragnheiði 

mjólkurlöggina, bauð fram sína aðstoð við að koma 

bakkelsinu á borðið og hella upp á könnuna og sjá um að 

hafa allt tilbúið þegar fólkið kæmi úr kirkjunni.   

Ragnheiður þáði boðið með þökkum.   Reiknað var með 

að stundin í Guðshúsinu tæki rúma klukkustund.   Hinn 

gamli íslenski sveitasiður, að vilja hjálpa náunganum, var 

í heiðri hafður og framkvæmdur.    

    Þegar klukkuna vantaði tuttugu mínútur í fjórtán tróð 

fólkið sér inn í Moskvits bifreiðina og settist Ragnheiður 

í framsætið með drenginn í kjöltu sinni.   Elstu krakkarnir 

höfðu ákveðið að ganga þessa leið og voru farin á undan 

hinum til kirkjunnar.   Ómögulegt var að flytja alla 

fjölskyldumeðlimi í einni og sömu ferðinni.   Ólafur 

settist undir stýri og stakk bíllyklinum í kveikjulásinn og 

snéri lyklinum.   Í fjórðu tilraun hrökk vélin í gang.   

Hann setti í fyrsta gír og ók af stað.    

    Fátt fólk var mætt þegar fjölskyldan kom.    En það var 

svo sem engin furða.   Stundin byrjaði ekki fyrr en eftir 

korter.   Börnin sem farið höfðu fótgangandi stóðu við 

kirkjudyrnar sem búið var að opna upp á gátt og biðu þar.   

Orgelleikarinn hafði komið sér fyrir á sínum stað við 
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hljóðfærið og lék nokkur upphitunarlög til að æfa fingur 

sína og finna réttan takt fyrir stundina.   Sömuleiðis var 

kórinn mættur og tilbúinn að taka lagið þegar dagskráin 

hæfist.   Innandyra var allt fínpússað og sást vart rykkorn 

hvert sem litið var.   Greinilegt var að vandað hafði verið 

til verka hvað alla hreingerningu áhrærði og manneskjan 

sem hafði það embætti rækt skyldu sína með sóma. 

    Um fimm metra há og tveggja metra breið mynd af 

sjálfum frelsaranum hékk á vegg í hvelfingunni innst í 

kirkjunni.   Myndin blasti við þegar fólk gekk inn um 

innri dyr kirkjunnar.   Hún sýndi Jesús í kufli og náði 

kuflinn honum niður á tær, Jesús einsamlan uppi á fjalli 

og flugu englar yfir honum og allt í kring.   Yfir 

myndinni var ljómi og tign.   Frægur erlendur listamaður 

málaði myndina fyrir kirkjuna þegar hún á sínum tíma 

var í byggingu.   Þegar byggingaframkvæmdum lauk var 

búið að setja myndina í fagurlega gerðan og efnismikinn 

ramma og var henni komið fyrir í hvelfingunni þar sem 

altarið stóð.   Myndin var á sínum stað þegar Þorvaldur 

Grímsson biskup kom, að viðstöddum fyrirmönnum 

bæjarins og ráðherra kirkjumála, til að blessa og vígja 

hina nýju kirkju og helga hana Drottni og þeirri starfsemi 

sem Jesús vill inna af hendi á meðal mannanna.   Sem er 

að líkna, lækna og kenna fólki Orð Guðs.   Frá þeim degi 

hefur myndin af Jesús Kristi gnæft yfir hempuklæddan 

prestinn sem messar í þessari kirkju og þjónar við heilagt 

altarið, eins og risvaxið líkneski á stalli sínum.   Margir 

bæjarbúar kannast við þessa mynd sem árum saman hefur 

hangið á sínum stað í kirkjuskipinu. 
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    Ragnheiður hitti séra Friðrik og fór með honum yfir 

athöfnina til að allt gengi fyrir sig sem vel smurð vél.   

Kirkjugestir voru byrjaðir að tínast inn í húsið og settust 

þeir vítt og breitt um kirkjuna, líkt og alsiða er á Íslandi. 

    Foreldrar Ragnheiðar voru mættir og tylltu þeir sér á 

fremsta bekk.   Foreldrar Sveins Helga voru einnig 

komnir og búinn að fá vitneskju um að líklega kæmi 

sonur þeirra ekki.   Þau þurftu ekki frekari skíringar við.   

Þeim var ástand hans vel kunnugt og fannst líkt og 

flestum öðrum í salnum afar leitt hvernig fyrir honum var 

komið.   Þessum góða dreng.   Börnin settust hjá öfum 

sínum og ömmum til að allur hópurinn væri saman á 

einum stað í kirkjunni.   Þó vantaði einn til að 

heildarmynd næðist.   Sjálft höfuð heimilisins.   Svein 

Helga. 

    Séra Friðrik spurði Ragnheiði í einrúmi um mann 

hennar og hvort hann myndi mæta.   Ragnheiður sagði 

honum sannleikann, að hún byggist ekki við því.   Hann 

hefði víst öðrum hnöppum að hneppa heldur en að vera 

viðstaddur skírn barnsins síns.   Friðriki fannst framkoma 

föðurins vera synd og skömm og hrein svívirða að 

maðurinn skildi ekki reyna að hanga þurr og taka þátt 

með sínu fólki í gleðilegri stund. 

    Séra Friðrik skildi samt stríð Sveins Helga.   Á yngri 

árum sínum lenti hann sjálfur út í kanti vegna áfengis en 

losnaði undan greipum Bakkusar þegar Drottinn kom inn 

í atburðparrásina og hreinsaði óþveran burt.   En það var 

fyrir mörgum árum og margt hafði breyst síðan þá í lífi 

séra Friðriks. 
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    Á slaginu fjórtán hóf orgelleikarinn að leika á 

hljóðfærið og kórinn stóð uppstilltur fyrir framan hann.   

Hann raðaði hópnum þannig upp að fegurstu konurnar í 

hópnum blöstu við augum hans á meðan hann spilaði.   

Þetta veitti hljóðfæraleikaranum gleði, en sagði um leið 

margt um hugarfar hans og innri gerð.   Eitt mátti 

orgelleikarinn þó eiga.   Hann lék afbragðs vel á 

hljóðfærið og kunni sannarlega til verka þegar tónlistin 

var annars vegar.   Einnig stjórnaði hann kórnum af 

röggsemi og vissi hvernig hann vildi að hann hljómaði og 

kunni lagið á því hvernig skildi bera sig að við að ná 

hinum tæra tóni fram í hópnum.   Söngur hópsins minnti 

um margt á himneskan söng engla.   Eða eins og fólk 

ímyndar sér að himneskur söngur engla ómi í mannlegum 

eyrum. 

    Kirkjugestir voru klæddir í sitt fínasta púss.   Svartir 

jakkar og hvítar skyrtur og hálstau sást hvarvetna í 

salnum, ásamt kápum, kjólum og pilsum, upplyftu hári 

og varalituðum vörum kvennanna sem sátu með veski sín 

í kjöltunni.   Einstaka maður gat ekki setið á sér á meðan 

beðið var og sást geispa löngum geispa þar sem hann sat 

á óþægilegum kirkjubekknum.   Allt fólkið var rósemin 

uppmáluð og ekki annað að sjá enn að menn nytu 

kyrrðarinnar inni og biðu stundarinnar með eftirvæntingu 

í hjarta.   Einstaka hósti heyrðist í salnum og lágt 

skvaldur einnig.   Þegar stundin hófst voru sextíu manns 

mætt í kirkjuna.   Flest fólkið tengdist fjölskyldunni.   

Þarna voru saman kominn frændur, frænkur, vinir, og svo 

framvegis.   Fáeinir gestanna voru í sinni venjubundnu 

sunnudagsmessu.   Allir voru enda velkomnir.   Kirkja 

Krists er öllum opinn. 



38 
 

 

    Ragnheiður sat á fremsta bekk ásamt sínu fólki og 

nánustu skyldmennum.   Hópurinn fyllti báða fremstu 

bekkina.   Hún sat með drenginn sinn í fanginu og beið 

eftir að standa með hann á fætur og ganga að 

skírnarfontinum, þegar séra Friðrik gæfi henni bendingu.   

Foreldrarnir sátu við hlið hennar hægra megin en 

tengdaforeldrarnir sátu henni til vinstri handar.   

Sálmasöngurinn ómaði í eyrum fólksins.   Tár runnu úr 

augum tengdamóðurinnar við hljómfagran söng kórsins.   

Hún tók upp vasklút úr veski sínu og þurrkaði sér um 

augun.   Eftir þriðja sálm sté prestur fram og las 

ritningavers úr Biblíunni.   Eftir prestinn kom 

meðhjálparinn upp og las annað vers.   Þá tók kórinn 

aftur við og söng nokkra sálma.   “ Ó, Faðir, gjör mér 

lítið ljós..” – ómaði um alla kirkju.   Sumir tóku undir og 

sungu lágum rómi svo að sessunauturinn rétt greindi 

orðin.   Söngur þeirra mynnti um margt á hvísl, en fráleitt 

kröftuga lofgjörð upp til Drottins. 

    Drengurinn var orðinn órólegur og langaði til að flakka 

svolítið um kirkjugólfið og skoða fólkið en móðir hans 

sussaði á hann og varð hann þá aftur rólegur.   Hann gat 

ekki skilið það hví hann mátti ekki hlaupa um gólfið í 

þessu stóra og háreista húsi og heilsa upp á fólkið.   Enn 

litli snáðinn átti margt eftir ólært varðandi reglur 

fullorðna fólksins. 

    Á meðan kórinn söng einn ákveðin sálm kom að 

skírninni.   Ragnheiður gekk yfir gólfið með drenginn í 

fanginu við undirleik orgelsins og hljómfögrum röddum 

fólksins sem myndaði kórinn og hvíldi höfuð drengsins á 

vinstri handlegg móðir sinnar, eins og lög gera ráð fyrir 
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að haldið sé á barni sem borið er til skírnar.   Ragnheiður 

nam staðar gegnt skírnarfontinum sem stóð neðan við 

altarið hægra megin.   Foreldrar hennar fóru fram sem 

skírnarvottar og stóðu sitt hvoru megin við hana.   

Drengurinn leit á móðir sína án þess að botna í hvað til 

stæði.   Hann var sallarólegur þar sem hann lá í fanginu á 

móður sinn og notaði tíman til að fikta við tölu á blússu 

Ragnheiðar.   Í þessum örmum hvíldi hann öruggur, 

umvafinn elsku.    

    Við skírnarfontinn var farið með trúarjátninguna og 

faðir vor.   Ragnheiður lagði hönd á höfuð barnsins á 

meðan allir inni fóru með bænina og játningu trúarinnar. 

    Þá spurði presturinn hvað drengurinn ætti að heita. 

    “ Hilmar Skapti “  -  sagði Ragnheiður og horfði um 

leið brosandi á barnið sitt. 

    “ Hilmar Skapti!   Ég skíri þig til nafns Föðurins  -  

Sonarins - og - Heilags Anda. “ - sagði séra Friðrik 

þróttmikilli rödd svo að allir inni mættu heyra orð hans. 

    Við hvert orð jós presturinn vatni úr skírnarfontinum 

yfir höfuð drengsins með lófa sínum, alls þrisvar sinnum.   

Vatnið rann niður hárið og hafnaði á gólfinu án þess að 

barnið gerði sér grein fyrir hvað var raunverulega í gangi 

í kringum hann.   Af viðbrögðum barnsins mátti ráða að 

hann veitti athöfninni litla athygli og léti sér hana 

sömuleiðis litlu skipta.   Hann bara hélt áfram að leika sér 

að einni tölunni á blússu móðir sinnar og að spjalla við 

sjálfan sig og una sér hið besta í leik sínum, í sinni 
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barnslegu einlægni.   Annað veifið leit hann upp og á séra 

Friðrik.   En nú var Hilmar Skapti kominn með fullgilt 

nafn og mundi fljótlega verða skráður í kirkjubækurnar 

sem staðfesti athöfnina inn í kirkjunni.   Hann var orðin 

fullgildur þegn í íslensku samfélagi.   Þessu veitti hann 

samt enga athygli fremur en öðru sem fram fór.   Þegar 

vígt vatnið var komið á höfuð Hilmars Skapta blessaði 

séra Friðrik barnið með þessum orðum: 

    “ Drottinn blessi þig og varðveiti þig!   Drottinn láti 

sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur!   Drottinn 

upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið!  “   (4Mós 

6:24-26) 

   Allur söfnuðurinn stóð á meðan orðin úr ritningunni 

voru lesinn upp. 

    Þá fór fjölskyldan sameiginlega með bæn fyrir 

barninu, og tók presturinn og söfnuðurinn undir orðin án 

þess að setjast: 

    “ Himneski, góði Faðir.   Við þökkum þér barnið 

okkar, sem þú hefur gefið okkur og trúað okkur fyrir.   

Við þökkum þér, að þú hefur styrkt og varðveitt móður 

þess og lofað okkur að lifa þessa hamingju.   Við erum of 

veik og vanmegna til þess að gæta þessa lífs, sem þú 

hefur tendrað.   Við biðjum þig, algóði Faðir, að vaka yfir 

því og vaka yfir okkur, svo að við getum með þinni hjálp 

annast það vel og stutt því til þroska.   Göfga þú ást 

okkar, helga dagfar okkar og heimilislíf, svo að helgur 

andi þinn umvefji þetta barn, veki og glæði allt gott, sem 

þú hefur fólgið í sálu þess.   Amen “ 
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    Eftir skírnina, þegar kirkjugestir voru sestir, kom að 

prédikuninni.   Séra Friðrik fjallaði um náð og miskunn 

Guðs og kærleika hans sem dó á krossi fyrir syndir allra 

manneskja.   Stundin í kirkjunni endaði með sálmi. 

    Þegar hreyfing var komið á fólkið í salnum og allir 

inni staðnir upp, gekk Guðmundur, afi Hilmars Skapta í 

föðurætt, að honum og tók hann í fangið og smellti kossi 

á enni hans og lyfti honum eins hátt á loft og hann gat 

með uppréttum höndum sínum og sagði: 

    “ Hilmar Skapti!   Gleður mig að kynnast þér, ungi 

maður. “ 

    Drengurinn hló og fannst tiltæki afa síns einkar 

skemmtilegt.   Allt fólkið labbaði áleiðis að útidyrunum 

með séra Friðrik fremstan.   Hilmar Skapti var undrandi á 

öllu þessu fjölmenni sem blasti við litlu augunum hans, 

þaðan sem hann sat á mjöðm móður sinnar og horfði á 

allt saman.   Drengurinn hafði aldrei áður séð svona 

margt fólk saman komið á einum stað. 

    Út fyrir dyrunum tók Friðrik sér stöðu og kvaddi fólkið 

með þéttu handabandi um leið og hann ítrekaði messuna 

næstkomandi sunnudag við það.   Orgelleikarinn stóð við 

hlið orgelsins og var á tali við eina af konunum í kórnum.   

Þegar allt fólkið var farið úr kirkjunni gengu þau saman 

að skrifstofu söngstjórans og hurðin small að baki þeirra 

og lykli snúið í skránni.   Þar fóru víst fram 

einkaviðræður sem þoldu enga bið og best var að halda 

bara leyndum og út af fyrir sig.   Sumir eiga sér 

leyndarmál sem þolir illa dagsbirtuna sem gerir að 
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verkum að menn verða að pukrast með þau og læðast um 

á tánum og hvísla, í stað þess að gera hreint fyrir sínum 

dyrum og láta af öllu pukri og ódrengskap og standa í 

fæturna eins og menn. 

    Að beiðni Ragnheiðar hafði Séra Friðrik tilkynnt 

kirkjugestum í lok stundarinnar að boðið væri til 

kaffiveitinga í litla kotinu sem stóð utan við bæinn og að 

allir væru hjartanlega velkomnir að fá sér bolla og 

tertusneið á meðan húsrúm leifði og byrgðir entust.    

    Mosagræni Moskvitinn stóð á sínum stað á 

bílaplaninu.   Ákveðið var að troða eins mörgu fólki inn í 

hann og frekast var kostur.   Systkini Ólafs komust öll 

inn með því að hin eldri sátu undir hinum yngri.   Og 

þannig var ekið af stað áleiðis heim.   En það gerði ekki 

svo mikið til.   Leiðin heim var aðein fáeinna mínútna 

akstur og krakkarnir myndu vel lifa ferðina af þótt þröngt 

væri setið.   Segir enda máltækið:   “ Þröngt mega sáttir 

sitja. “   Líkt og Ragnheiður móðir þeirra mynnti þau á 

þegar talið heima barst að þrengslunum og hvort ekki 

væri orðið tímabært að hyggja að rúmbetra húsnæði og 

meiri þægindum. 

    Og í öllum sínum þrengslum inn í bifreiðinni óku þau 

gegnum bæinn, framhjá mjölvinnslunni, sem að þessu 

sinni var hráefnislaus, upp götuna sem lá að kotinu þar 

sem þau bjuggu og lagði bílnum á sama stað og vanalega.   

Á eftir þeim komu nokkrir bílar þannig að ljóst var að 

einhverjir þekktust boðið og vildu eiga áframhaldandi 

stund með fólkinu og gæða sér á kökum og kaffi og 

spjalla saman um heima og geyma.    
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    Þegar Ragnheiður steig út úr bifreiðinni leifði hún 

Hilmari Skapta að ganga sjálfum inn og án aðstoðar frá 

henni.   Í eldhúsinu blasti við dúklagt borð með 

bakkelsinu á og var öllu snyrtilega fyrir komið á borðinu.   

Kaffi á þremur brúsum var sömuleiðis tilbúið ásamt 

bollum, undirskálum og teskeiðum.    Gestirnir tíndust 

inn einn af öðrum.   Litla kotið varð þéttsetið fólki, bæði 

ungu og gömlu fólki sem þekktist allt, mismikið þó, eins 

og gengur.   Fólkið tók í hendur hvors annars.   Sumir 

höfðu ekki sést í langan tíma.   Hvert sæti nýttist og 

komust færri í stóla en vildu. 
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Veislan heima 

5 kafli. 

Ragnheiður, ásamt Ólafi, Erlu og Hansínu grannkonu 

þeirra sáu um að uppvarta gestina, hella upp á könnuna 

og að ekkert skorti á meðan veislan stóð.   Fólkið tyllti 

sér hvar sem hægt var og gerði sér aðstæðurnar að góðu.   

Þeir sem ekki fengu sæti stóðu bara og drukku sitt kaffi 

og átu meðlæti af diskum sem þeir síðan lögðu frá sér í 

gluggakistuna, eða hvar sem hægt var að leggja hluti frá 

sér, í öllum þessum þrengslum.   En bæði kaffið og 

veitingarnar brögðuðust vel og var því undan engu að 

kvarta. 

Yngri krakkarnir hópuðu sig saman fyrir neðan bæinn og 

léku sér í eltingaleikjum og öðrum leikjum.   

Hlátursköllin og hrópin í þeim heyrðust langar leiðir. 

    Drengurinn stóð við gluggann og gerði bendingar til 

hinna fullorðnu um að hann vildi skoða heiminn fyrir 

utan í gegnum glerið.   Afi Hilmars Skapta veitti þessu 

athygli og gekk til hans, tóka hann upp og lét hann standa 

upp á stól sem stóð þessa stundina auður við gluggann í 

stofunni.   Og standandi þarna gat hann fylgst með 

krökkunum leika sér fyrir utan og hlaupa fram og aftur 

um túnið patandi út höndum og kastandi bolta á milli sín.   

Hann var ennþá of ungur til að vera þátttakandi í ærslum 

krakkana sem sprettu úr spori á túnblettinum á 

harðahlaupum á eftir hvoru öðru.   Afi stóð fyrir aftan 

drenginn og fylgdist með því sem gerðist á grasblettinum 
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á meðan hann drakk kaffið úr bollanum.   Hilmar Skapti 

sló litlu höndunum sínum í gluggakistuna af einskærum 

spenningi yfir því sem gerðist úti.   Hann hló.   Að lítilli 

stund liðinni snéri hann sér að afa sínum og rétti upp 

hendurnar, sem var merki til afans um að taka hann í 

fangið.   Honum langaði ekki lengur til að horfa út um 

gluggann.   Afi hans tók drenginn í fangið og gekk með 

hann um gólfið og stoppaði á milli til gefa sig á tal við 

gestina sem voru allt í kringum hann, með Hilmar Skapta 

á handleggnum. 

    Fólkið sem sá um að uppvarta gestina var á sífeldum 

þönum til að allir fengju nóg að bíta og brenna og engum 

vantaði neitt af kræsingunum sem í boði voru.   Fjöldin 

var ívið meiri en menn áttu von á.   Og en voru gestir að 

renna í hlað.   Sumir komu í bifreiðum, aðrir hjóluðu 

heim í kotið og svo voru það hinir sem mættu á tveim 

jafnfljótum.   Inn í þremur litlu herbergjum kotsins sat 

fólkið og talaði saman hvar sem hægt var að sitja, á 

meðan það gæddi sér á því sem var á boðstólnum.    

    Skyndilega heyrðist hávær konuhlátur sem yfirgnæfði 

skvaldur hinna.   Flestir inni vissu hver þarna átti í hlut.   

Þeir þekktu þennan skerandi háværa hlátur.   Solla, systir 

Ragnheiðar, var greinilega mætt til leiks ásamt Kolbeini, 

manni sínum.   Solla var þeim eiginleikum gædd að geta 

séð spaugilegu hliðar lífsins og þurfti stundum ekki 

mikið til að Solla tæki bakföll og ræki upp sinn háværa, 

skræka hlátur sem ómögulegt var að færi framhjá 

nærstöddum.   En hvað þíddi að vera að fárast yfir slíkum 

hlutum.   Er mannlífið enda ekki fjölskrúðugt og engar 

tvær manneskjur eins?   Af þeim orsökum verður hver og 
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ein manneskja að fá að vera eins og hún er af Guði gerð.   

Og Solla greyið bara gat ekkert af þessu gert.   Fyndist 

henni eitthvað fyndið að þá einfaldlega hló hún án þess 

að skeyta um álit fólksins sem í kringum hana var.   

Hávær hlátur hennar var stundum smitandi og hafði áhrif 

á fólkið í kring, sem oftar en ekki fór einnig að hlæja án 

þess stundum að gera sér grein fyrir hvers vegna það hló.   

Segir ekki enda í spakmælum að hláturinn lengi lífið?   

Alltént hélt Solla þessu fram án þess að blygðast sín hið 

minnsta. 

    Réttirnar voru nýlega afstaðnar, sem skírði stóran 

fjárhóp á bænum sem var við hlið kot fjölskyldurnar.   

Bænum sem Hansína bjó á ásamt manni sýnum og syni 

um tvítugt.   Kindunum var afmarkaður staður með 

girðingu á fjórar hliðar.   Að fara út fyrir þessa girðingu 

var þeim óheimillt.   Brytust kindurnar hins vegar út 

kostaði það vanalega hlaup hjá bóndanum með sinn 

geltandi hund sér við hlið og sameiginlega ráku þeir féð 

aftur inn í girðinguna. 

    Lömbin í hópnum, sem höfðu fæðst um vorið voru 

vænleg eftir sumarlanga veru á afréttunum.   Sláturhúsið 

beið flestra lambanna og að verða seld yfir 

afgreiðsluborðið í verslunum landsmanna, stungið 

niðursneitt í poka og steikt í ofni og borið fram með 

þykkum, uppbökuðum sósum og sultum og brúnuðum 

kartöflum. 

    Þrjár skjátur með lömb sín sáust skyndilega á 

vallarhelmingi kotsins.   Skjátunum hafði tekist að troða 

sér undir girðinguna á einum stað.   Og þarna bitu þar 
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gras í mestu makindum og virtust þær vera hinar 

rólegustu.   Af og til litu þær þó upp til að athuga 

aðstæður.   Vitandi sem er að Adam var ekki lengi í 

Paradís. 

    Börnum Ragnheiðar og Sveins Helga var kunnugt um 

að þarna áttu þær ekki að vera og tóku sig til með hjálp 

hinna krakkanna og ráku skepnurnar aftur þangað sem 

þær komu.   Smalamennskan gerði lífið bara 

skemmtilegra hjá þeim og jók um leið gleði leiksins sem 

krakkarnir voru í.   Sveitt og heit hlupu þau á eftir 

skepnunum með hrópum og köllum uns síðasta rollan var 

kominn undir girðinguna og til síns heima.   Krakkarnir 

sáu hvar kindurnar tróðu sér undir girðinguna og fundu 

grjót sem þau lögðu undir strenginn til að minnka opið 

sem þarna hafði myndast.   Ef það mætti hindra 

skepnurnar í að koma aftur sömu leið.   Sömuleiðis 

losuðu krakkarnir ullina sem kom á strenginn við 

troðning skepnanna, vitandi sem er að ullinn á strengnum 

vísar fénu leiðina yfir á næsta tún og þangað sem þær 

mega ekki vera.   Tíminn einn myndi síðan leiða í ljós 

hvort viðgerð þeirra hafi heppnast. 

    Ragnheiður leit út um gluggann og horfði á krakkanna 

hlaupa á eftir kindunum og að reyna að koma þeim heim 

til sín á nýjan leik, og brosti með sjálfri sér.   Hún þurfti 

alltént ekki í þetta skipti sjálf að fara niður fyrir bæinn til 

að reka rollurnar yfir.    

    Gestirnir voru byrjaðir að tínast burt.   Menn glöddust 

yfir Hilmari Skapta og fannst hana fallegur drengur og 

bera svip föður síns.   Veislan hafði tekist vel fram að 
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þessu.   Menn höfðu gaman af að hittast og spjalla saman.   

Margir höfðu ekki sést lengi og voru sumir undrandi á 

öllum gráu hárunum sem við blöstu á höfðum sumra 

gestanna.   Síðast þegar þeir hittust var fólkið tágrannt og 

með hár sem bar bara einn lit.   En svona er nú einu sinni 

sjálft lífið.   Æskufegurðin hverfur og annarskonar fegurð 

tekur við.   Fegurð viskunnar og reynslunnar sem 

aldurinn einn er fær um að veita einstaklingnum, fenginn 

gegnum allskonar raunir og erfiðleika sem manneskjan 

lendir í en sigrast á í ólgusjó lífsins.   Reynsla manna 

verðu ekki að sigrandi reynslu fyrr heldur en sigur vinnst. 

    Hansína hamaðist við uppþvottinn og að koma bollum 

og diskum fyrir upp í skáp og raða þeim hluta leirtausins 

ofan í kassa sem fjölskyldan hafði fengið að láni til að 

hafa örugglega nóg af ílátum í veislunni.   Talið var að 

hátt í fimmtíu manns hafi verið í litla kotinu þegar mest 

var.   Slíkur fjöldi fólks hafði ekki áður verið 

samankominn í ranni Ragnheiðar alla hennar 

hjúskapartíð.   Ólafur stóð með svuntuna bundna um sig 

tilbúinn að rétta fram hönd hvar sem á þurfti að halda.   

Erla sat við hlið afa síns í móðurætt og spjallaði við hann.   

Hún upplauk í fyrsta skipti draumum sínum fyrir honum í 

trúnaði.   Þau höfðu alla tíð náð vel saman og voru góðir 

vinir.   Og núna teysti hún afa sínum fyrir litla 

leyndarmálinu sínu um að verða kennari og kenna 

börnunum Biblíusögur.   Í þeim sá hún svo margt sem 

henni fannst fallegt og þess vert að krakkarnir veltu fyrir 

sér áður heldur en alvara lífsins hæfist. 

    Gestunum hafði nú fækkað verulega og voru tólf 

manns í húsinu þegar bifreið heyrðist renna í hlað og 
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stöðvast fyrir utan kotið.   Bílhurð var skellt og svo 

annarri bílhurð rétt á eftir.   Ragnheiður leit út um 

eldhúsgluggann til að aðgæta hver væri kominn.   

Bifreiðin sem stóð í hlaði reyndist vera leigubíll af 

amerískri tegund.   Bifreiðinn var í gangi þótt mennirnir 

yfirgæfu hana. 

    Skyndilega stóð Sveinn Helgi í eldhúsinu og af öllu 

hans fasi mátti sjá að hann var kófdrukkinn.   Með 

honum var skipsfélagi hans og svallbróðir.   Hann hafði 

brennivínsflösku í beltinu og stóð flaskan hálf ofan í 

buxnastreng mannsins.   Maðurinn virtist vera æstur 

þegar hann kom inn.   Það var hægt að merkja á andliti 

hans og augum eftir að hann sté í hús og fór að öskra á 

konu sína og alla þá sem inni voru og spyrja hana hvers 

vegna allt þetta fólk væri í sínum húsum og hvort hann 

mætti þá ekki vera með í teitinu.   Sveinn Helgi var 

rauðeygður af öllu brennivínsþambinu, þreytu og 

svefnleysi.   Þögn sló á hópinn við hina skyndilegu 

inngöngu og æst ræðuhöld mannsins.   Maðurinn var 

enda ógnandi og til allas líklegur í sínu ástandi. 

    Guðmundur, faðir Sveins Helga, stóð á fætur og reyndi 

að róa son sinn.   Sem ekki tókst betur til heldur en svo 

að Sveinn Helgi sló til hans með krepptum hnefanum og 

hitti föður sinn beint á nefið svo úr blæddi.   Móðir hans 

stóð á fætur og sagði við Sveina Helga með grátstafinn í 

kverkunum:    

    “ Hvernig dirfist þú að koma svona fram við föður 

þinn? “ 
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    Síðan hjálpaði hún manni sínum aftur í sætið, rétti 

honum vasklút til að hefta blóðstreymið úr nefinu. 

    Við þetta rann æði á Svein Helga með þeim 

afleiðingum að hann gekk að borðinu með afganginn af 

bakkelsinu á og velti borðinu um koll.   Einn 

borðfóturinn brotnað af við höggið.   Tertur, kleinur, 

ásamt kaffi, mjólk og kakói, féll á gólfið og þakti hluta 

þess.   Sveinn Helgi gekk næst að konu sinni og gerði sig 

líklegan til að segja vel valinn orð við hana taka á henni 

þótt hún héldi á yngsta barni þeirra í fanginu. 

    Hilmar Skapti fór að gráta og sömuleiðis öll yngri 

börnin sem voru í húsinu.   Skelfing ríkti á staðnum sem 

var alger andstaða við gleðina örfáum mínútum fyrr.   

Sveinn Helgi sýndi nú tilburði til að þrífa í konu sína 

þegar félaga hans, sem fram að þessu hafði ekki haft sig 

neitt í frammi, fannst nóg komið og gekk á milli og fékk 

Svein Helga til að hugsa málið og koma með sér út í bíl.   

Við orð mannsins sljákkaði örlítið í honum og hann féllst 

á að fara.   Þegar drukknir mennirnir voru að yfirgefa 

eldhúsið rann á ný æði á Svein og hann réðst á Ólaf son 

sinn sem þá stóð næstur honum og reiddi hnefann til 

höggs.   En áður en hann framdi ofbeldisverkið á elsta 

syni sínum brá augnablik af yfirspenntum manninum og 

hann komst til sjálfs síns.   Ólafur sá að það slaknaði á 

öllum vöðvum föður síns er hann rankaði við sér og lét 

hendurnar síga. 

    Sveinn Helgi leit upp og yfir sviðið sem var allt í rúst, 

síðan á fólkið sem sat án þess að segja orð, svo á konu 
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sína, sem hélt á litla drengnum þeirra grátandi í fanginu 

og klappaði honum rólega á bakið. 

    “ Hvað hef ég gert “  –  sagði Sveinn Helgi og gekk út 

ásamt félaga sínum. 

    Leigubílsstjórinn sat í upphituðum bílnum og beið eftir 

viðskiptavinum sínum.   Hann varð ekkert yfirmáta 

undrandi þegar hann sá félaganna tvo koma svo skjótt út 

aftur.   Hann þekkti strákana vel og vissi að Sveinn Helgi 

átt til að sýna á sér hlið sem fæstum sem í kringum hann 

voru líkaði.   Hlið ofbeldis og óláta eftir að hafa kneyft 

ölið um of.   Og áður en mennirnir komust að bílnum 

æstist Sveinn Helgi aftur og vildi rjúka inn til að klára 

dæmið en félaganum tókst að afstýra frekari 

skakkaföllum og róa hann í þriðja skiptið á örfáum 

mínútum.   Æstur maðurinn settist stundarkorn á trékassa 

sem var þarna á hlaðinu og hallaði sér fram.   Hann hvíldi 

andlitið í lófum sínum, algerlega bugaður á sál og líkama.   

Skyndilega réð hann ekki lengur við sjálfan sig og fór að 

gráta.   Tárin streymdu úr augum mannsins og runnu í 

stríðum straumum niður kinnarnar og vættu lófa hans.   

Líkaminn hristist í ekkasogunum.   Félagi hans stóð yfir 

honum og reyndi að hugga vin sinn.   Þegar hann loks 

stóð á fætur teygði Sveinn Helgi sig í vínflöskuna undir 

beltinu og teygaði óblandað vínið og settist inn í 

bifreiðina.   Þá loks gat ökumaðurinn ekið brott af 

svæðinu með hina drukknu menn innanborðs.   

Leigubílstjóranum var svo sem sama um biðina.   

Strákarnir borguð hvort eð er alltaf fyrir sig á endanum 

og gerðu upp við hann áður en skipið sleppti endum og 

hélt á veiðar í nýjan túr.   Ef ekki þá fékk hann 
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undirskrifað umboð frá þeim um að taka andvirði 

akstursins út af launum þeirra á skrifstofu 

útgerðarfélagsins á meðan þeir enn voru á sjó.   Og hvað 

varðaði leigubílstjóranum um það þótt aurarnir sem hann 

fékk greiddar úr vasa Sveins Helga og þeim sem með 

honum voru bitnaði á heimili mannanna?   Hann var bara 

að vinna sína vinnu og þurfti að lifa rétt eins og annað 

fólk. 

    Alger ringulreið ríkti inni og vissi menn ekki hvaðan á 

sig stóð veðrið.   Heimilið orðið ein rúst og menn orðnir 

að taugahrúgum og fullir af ótta og kvíða vegna 

atburðanna og það sem gæti gerst ef lögreglan stöðvaði 

ekki manninn í tæka tíð og setti á bak við lás og slá áður 

en hann fremdi fleiri axarsköft.   Til verndar bæði sjálfum 

sér og öðrum.   Ragnheiður þekkti sinn mann og vissi að 

undir svona kringumstæðum gætu allir hlutir gerst og 

fjölskylda hennar væri fráleitt óhult fyrir honum.   Svona 

langt hafði faðir Ólafs reyndar aldrei áður gegnið á sínum 

fjölmörgu fylliríum, þótt oft hafi hann verið ógnandi við 

sitt fólk og sýnt tilburði til ofbeldis.   Þarna, í 

skírnarveislu Hilmars Skapta, gekk hann einfaldlega of 

langt.   Allir inni voru því sammála.   En hafði 

heimilisfaðirinn sjálfur lært sína lexíu?   Það vissi enginn 

á staðnum á þessu stigi málsins. 

    Ólafur hóf að tína upp úr gólfinu og reyndi sömuleiðis 

að lappa upp á borðfótinn sem skemmdist við fallið.   

Restin af gestunum yfirgaf veisluna og innan tíðar var 

fjölskyldan ein heima með atburði síðustu mínútna eins 

og dökkan skugga yfir sér.   Guðmundur, faðir Sveins 

Helga, var búinn að jafna sig að mestu eftir hnefahöggið 
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er hann yfirgaf húsið.   Áður en hann fór lagði hann að 

Ragnheiði að skoða hug sinn í fullri alvöru varðandi 

hjónabandið, með öryggi fjölskyldunnar og heill hennar 

sjálfrar í huga. 

    Hilmar Skapti var kominn með dótið sitt í kringum sig 

og lék sér með það sem mest hann mátti, á meðan hinir 

sem eldri voru í fjölskyldunni hjálpuðust að við að koma 

hlutunum í lag til að eðlilegt heimilis líf gæti hafist sem 

allra fyrst.   En hvernig var hægt að búa til eðlilegt 

heimilislíf þegar sjálf fyrirvinnan og höfuð heimilisins 

varði ekki sitt heimili heldur lagði miklu fremur sjálfur 

grunninn að eyðingu þess og óhamingju með 

drykkjuskap sínum, vesaldómi og ábyrgðarleysi? 

    Daginn eftir veisluna klukkan fjórtán var skipstjórinn 

búinn að tilkynna sinni áhöfn brotför skipsins.   Fyrstur 

dagarnir í nýjum túr yrðu Sveini Helga erfiðir, þegar 

hann rumskaði af áfengisvímunni og sannleikurinn 

hvolfdist yfir hann.   Mórall, samviskubit og sektarkennd 

biðu spennt eftir að rynni af manninum til að þetta 

samanlagt gæti talað yfir hausamótunum á honum.   Og 

þessi þrenning mundi ekki hlífa manninum sem hann 

veikur mundi síðan sjálfur bæta ofan á með 

ranghugmyndum sínum og röngum áliktunum hvers 

vegna svona var komið fyrir honum. 

    Næsta dag fór Ragnheiður snemma á fætur.   Maður 

hennar hafði ekki komið heim um nóttina.   Friður ríkti í 

kotinu.   Drengurinn svaf vært í rúminu sínu en vaknaði 

fljótlega eftir að móðir hans var kominn á stjá og klifraði 

framúr rúminu og hljóp til hennar þar sem hún bograði 
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við að koma kolum í eldhólf eldavélarinnar til að hafa allt 

klárt þegar á þurfti að halda. 
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Friður og ró heima 
6 kafli 

Dagar og mánuðir líða.   Eftir tvær vikur yrði Hilmar 

Skapti tveggja ára.   Á þessum tímabili hafði hann 

stækkað töluvert og var farin að tala og hafa þokkalega 

gott vald á málinu.   Fyrirferðin í honum var sömuleiðis 

nokkur, eins og gengur og gerist hjá heilbrigðum 

börnum. 

Drykkja föðurins hafði eilítið breyst.   Það kom orðið 

fyrir í inniverum mannsins að hann náði að vera edrú og 

fara til skips án áhrifanna sem áfengið gefur.   En það var 

nýlunda í lífi Sveins Helga.   Atburðurinn í 

skírnarveislunni og vanlíðanin á eftir, þegar áfengisvíman 

rann af honum úti á sjó og skelfilegir atburðirnir runnu 

ljóslifandi upp fyrir manninum, virtust hafa haft jákvæð 

áhrif á Sveinn Helga með þeim afleiðingum að hann fór 

að ígrunda stöðu sína af meiri þunga en oftast áður.   Sem 

var gott. 

    Og frá þessum tíma hafði föðurnum tekist að styrkja 

samband sitt við börn sín.   Þau gátu orðið merkt á 

honum breytingar og smá vilja til að söðla um og hætta 

allri áfengisnotkun.   En Bakkus er harður húsbóndi og 

sleppir ekki krumlu sinni af sínum lömbum á neinn 

auðveldan hátt.   Markmið hans er að vera með þau í sínu 

skítuga og illa þrifna ranni uns allur kraftur og lífslöngun 

er horfinn á braut og þau fara undir græna torfu, búin á 

sál og líkama.   Sannarlega var svo komið í lífi Sveins 

Helga.   Sannarlega hafði maðurinn sjálfur ekki lengur 

löngur til að stunda þetta ótæpilega og stjórnlausa líf sitt 
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með Bakkusi sem hann hafði lifað sleitulaust frá fimmtán 

ára aldri. 

    Síðast er maður hennar var í landi náðu Ragnheiður og 

hann að tala saman um málið af nokkurri alvöru.   Í því 

spjalli gerði hún Sveini Helga ljóst að tæki hann sér ekki 

taki varðandi drykkjuskapinn og sleppti flöskunni í eitt 

skipti fyrir öll sæi hún ekki framá annað en að hann yrði 

að yfirgefa þau og flytja út af heimilinu og í framhaldi af 

því myndi hún fara til séra Friðriks prests og sækja um 

skilnað.   Ragnheiður gerði Sveini Helga skiljanlegt að í 

þetta skipti myndi hugur fylgja máli og að hún myndi 

framkvæma í samræmi við sín orð.   Um annað var ekki 

að ræða.   Drykkjuskapur eiginmannsins hafði gengið of 

lengi og lagt of mikið á fjölskylduna og skaðað 

taugakerfi barnanna og hennar sjálfrar að við svo búið 

yrði ekki lengur unað.   Til að afstaða hennar breyttist í 

málinu varð hún að sjá breytingarnar á manni sínum 

halda áfram. þroskast og dafna.   Það voru skilyrðin. 

    Hann hafði gefið margar yfirlýsingar um bót og betrun 

í gegnum tíðina og brugðist jafn oft.   Ragnheiður benti 

Sveini Helga á alvöru málsins og sagðist ekki lengur una 

óbreyttu ástandi.   Sveinn Helgi gaf konu sinni enn eitt 

loforðið og hélt sér edrú þann dag og lagðist til hvílu um 

kvöldið við hlið hennar án þess að hafa bragðað dropa af 

áfengi.   Og hann vaknaði að morgni eins og hver annar 

heilbrigður maður, án þynnku og mórals.   Já, og bara 

nokkuð glaður í hjarta sínu.   Inn um gluggann barst 

hávær, fagur fuglasöngur til hans.   Halda mátti að 

fuglarnir vildi á sinn sérstaka hátt bjóða honum góðan 

daginn.   Sveinn Helgi vaknaði edrú og án eftirkastanna 
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sem áfengið veldur.   Kannski vildi Guð sjálfur mæta 

manninum með þessum hætti?   Kannski var eitthvað nýtt 

og spennandi að fæðast í veru mannsins sem hafði 

drukkið svo ótæpilega af áfengi og vanrækt svo lengi 

konu, heimili og börn? 

    Eftir samtalið við konu sína fóru af stað í Sveini Helga 

allskonar tilfinningar og rót sem ollu honum mörgum 

þungum hugsunum.   Þrátt fyrir allt að þá hafði hann 

ávallt elskað konu sína og virt hana mikils fyrir dugnað 

sinn og kjark og að geta búið saman með honum í öll 

þessi ár, þrátt fyrir drykkjuskapinn, ofbeldið og 

hótanirnar sem hann hafði svo oft haft í frammi.   

Hugsunin um að þurfa að yfirgefa heimili sitt og flytjast 

burt þaðan var ekki staða sem Sveinn Helgi óskaði sér, en 

stóð nú frami fyrir.   Svo vel þekkti hann til konu sinnar 

að hann vissi mætavel hvenær hún meinti það sem hún 

sagði og hvenær hugurinn var óviss og reikull.   Í þetta 

skipti var hann viss.   Tæki hann sig ekki á í sínum 

málum þýddi það skilnað, og bara skilnað. 

    Hilmar Skapti gekk til föður síns og staðnæmdist hjá 

honum.   Faðir hans sat við eldhúsborðið með kaffibolla 

sér við hlið þungt hugsi.   Hann fletti Morgunblaðinu en 

las einvörðungu fyrirsagnirnar.   Eftir smá tíma, of langa 

bið að áliti drengsins, togaði hann í peysu föður síns, til 

að láta vita hver væri kominn.   Faðirinn leit á hann og 

brosti og tók hann í fangið og kyssti hann á kinnina og 

hélt honum þétt upp að sér í dálítinn tíma og ruggaði 

honum rólega fram og aftur og sönglaði á meðan lítinn 

lagstúf í eyra hans.   Drengurinn lét sér vel líka að dvelja 

í faðmi föður síns og hlýða á söngl hans.   Hann var enn 
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óviti og enn að mestu með óskemmdar taugar vegna 

drykkjuláta hans.   Að þessu leiti var hann varin af 

ungum aldri sínum og óvitaskap.   Textinn sem Svein 

Helgi raulaði í eyra barnsins var einhvern veginn svona:    

Eyðisker sem umlukið er sjó. 

Erfitt er að komast því frá. 

Dveldu þar og deyðu í ró 

Nei, drífðu þig betri stað á. 

    Sveinn Helgi stóð á fætur og leiddi Hilmar Skapta með 

sér.   Honum langaði til að skreppa út og fram á stétt og 

setjast þar stutta stund í góða veðrinu og leifa sólinni að 

verma sig og skína á bert andlitið.   Hann tók með sér stól 

og kaffibolla og gekk yfir gólfið með drenginn labbandi 

sér við hlið og inn eftir langa mjóa ganginum sem lá að 

útidyrunum.   Dyrnar stóðu opnar upp á gátt og skein 

sólin inn um þær og lýstu að hluta til inni í geymsluna 

gegnt innganginum.    

    Ragnheiður þurfti að skreppa frá rétt sem snöggvast og 

ná tali af Hansínu á næsta bæ og fá hjá henni lánaðan hlut 

sem hún þurfti að nota til ákveðins verks í eldhúsinu.    

    Er Sveinn Helgi hafði setið í um hálftíma á stéttinni sá 

hann konu sína koma eftir veginum.   Hún bar lítinn poka 

í hendinni. 

    Hilmar Skapti lék sér við fætur föður síns með 

heimasmíðaðan vörubíl sem Ólafur bróðir hans smíðaði.   

Tréhjólin undir vörubílnum voru ekki alveg hringlótt sem 

gerði að verkum að bíllinn hossaðist lítillega á hjólunum 
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þegar honum var ýtt áfram.   En hvað þýddi að vera fárast 

yfir slíku.   Leikfangið skilaði sínum árangri og gladdi og 

dreifði huga drengsins.   Strákurinn lék sér við að setja 

þrjá litla steina á pallinn og aka nokkra metra með þá og 

sturta þeim af pallinum og setja þá aftur á sinn stað.   Svo 

ók hann til baka og losaði pallinn, og koll af kolli.   

Meðfram öllu þessu myndaði hann hljóð með munni 

sínum sem mynnti á vél sem búið var að gangsetja og 

verið að nota. 

    Drengurinn leit upp frá leiknum og sá þá til mömmu 

sinnar og hljóp undireins á móti henni eins hratt og 

fæturnir báru hann, dragandi vörubílinn í bandi á eftir sér 

sem skoppaði út á hlið, með hjólin ýmist upp í loft eða á 

jörðinni og í allskonar öðrum stellingum á leiðinni.   En 

áður en hann náði til hennar datt hann kylliflatur á 

magann og fór á hágráta.   Faðir hans lagði kaffibollann 

frá sér og hljóp til drengsins og tók hann í fangið og 

reyndi að hugga hann.   Og í því sem drengurinn var 

hættur að gráta og byrjaður að segja föður sínum frá “ 

meiddi sig málinu “ kom Ragnheiður að þeim og saman 

gengu þau þrjú hinn stutta spotta sem eftir var heim að 

kotinu. 

    Það kraumaði í pottinum á gömlu kolaeldavélinni í 

eldhúsinu.   Ragnheiður var að elda súpukjöt til hafa í 

hádeginu handa sínu fólki.   Lyktin fyllt vit þeirra sem 

inn komu og kitlaði lítið eitt bragðalaukanna.   Lyktin 

lofaði góðu um að fyrsta flokks kjöt og súpa yrði 

framborin í hádeginu.   Ragnheiður tók lokið af pottinum 

og hrærði nokkra hringi í honum með stóri sleif. 
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    Rúmlega tólf renndi græna Moskvits bifreiðin í hlaðið 

og voru Ólafur og Erla mætt í mat.   Ólafur hafði gripið 

systir sína upp á leiðinni.   Skömmu síðar heyrðust 

hlátrasköllin í hinum yngri.   Þau komu gangandi úr 

skólanum og héldu á þungum skólatöskunum í hendinni 

eða báru töskurnar á bakinu og voru sem vonlegt var öll 

orðin sársvöng og þreytt eftir langa gönguna úr 

skólanum.   Börnin voru samt viss um að mamma væri 

tilbúinn með fæðu handa þeim og til staðar þegar þau 

komu heim úr skólanum, líkt og endranær. 

    Núna var öll fjölskyldan saman kominn við 

matarborðið í eldhúsinu og neytti sameiginlega úrvals 

lambakjöts af nýslátruðu.   Bóndinn á Ljósakoti hafði 

fært fjölskyldunni glænýtt lambakjöt daginn áður.   Slík 

samverustund var óvenjuleg í kotinu vegna ástandið á 

föður þeirra í langan tíma og tíðra fjarvera hans vegna 

starfa hans á sjónum.   Geir bóndi á Ljósakoti bætti einu 

lambi á listann sinn til að slátra heima handa Ragnheiði, 

Sveini Helga og fjölskyldu.   Að slátra lömbum til 

heimilisbrúks á haustin eftir að féð er heimt af fjalli hefur 

tíðkast meðal íslenskra bænda alveg frá upphafi byggðar 

á Íslandi..   Nokkuð sem fjölskyldan í litla kotinu naut 

góðs af. 

    Og dagurinn leið að kveldi.   Sveinn Helgi var orðin 

órólegur en samt ákveðinn í að vera edrú. Allavega í 

þessari inniveru.   Um ellefuleitið um kvöldið gekk hann 

til hvílu þegar húsið var komið í ró og heimilisfólk var 

annaðhvort í fastasvefni eða las í bók við ljós, og lagðist 

við hlið konu sinnar og svaf vært til morguns. 
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    Morguninn eftir vaknaði fólkið eins og vanalega.   Þeir 

sem þurftu að fara til vinnu sinnar gerðu það. Hinir fóru í 

skólann.   Ragnheiður var fyrsta manneskjan framúr og 

tók til snarl handa sínu fólki til að búa það undir átök 

dagsins.   Krakkarnir fengu hver sína skeiðina af 

þorskalýsi, ásamt slettu af hafragraut á disk með mjólk út 

á og eilitlum sykri.   Sveinn Helgi kom fram þegar allt 

fólkið var farið og með honum litli snáðinn.   Hann fékk 

sér kaffi og settist við borðið.   Útvarpið lék undirfagra 

píanó tóna eftir Bethoven.   Hann fann að gamla lífið var 

byrjað að toga í hann.   En hann lét ekki undan enn sem 

komið var og reyndi að hemja sig. 

    Um hádegisbilið var Sveinn Helgi byrjaður að ganga 

um gólf og gerast verulega órólegur.   Hann settist og 

stóð fljótlega aftur á fætur og virtist hvergi eira sér.   

Skipið sem hann starfaði á átti að sigla klukkan tuttugu 

um kvöldið.   Raunverulega var hjarta hans á þeirri 

stundu komið til strákanna sem hann vissi að sátu að 

sumbli inn á illa lyktandi og skítuga staðnum við höfnina.   

Þarna mátti ævinlega hitta einhvern sem “ átti eitthvað. “   

Hilmar Skapti var úti að leika sér með vörubílinn, smíði 

bróður síns.    

    Ragnheiður skynjaði ókyrrð manns síns og grunaði að 

áfengið togaði í hann og kallaði hann til eftirfylgdar við 

sig.   Þetta merkti hún af því að skyndilega gerðist hann 

uppstökkur og var með allt á hornum sér.   Kaffið var 

dauft, konan var of eyðslusöm, börnunum stóð á sama 

um hann og hún tók ávallt málstað þeirra og réðst þá 

gegn honum, og annað í þeim dúr.   Þessi og fleiri orð 

voru sönnun fyrir hana um innri baráttu og ófrið í sálinni.   
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Óánægju sína lét hann einnig í ljós með því að ganga 

fautalega um og jafnvel skella hurðum. 

    Friðurinn sem lék um hann í gær og heilbrigði var 

greinilega vikin frá honum.   Líf alkahólistans er enda 

sveiflukennt og afar erfitt þegar slagmálin við fíknina 

hefjast í viðkomandi einstaklingi og vilja teyma hann 

með sér.   Og í gegnum slíkt stríð gekk Sveinn Helgi að 

konu sinni ásjáandi.   Hilmar Skapti kom í þessu inn og 

skynjaði óróleikann í eldhúsinu og fór að gráta.   Við 

barnsgrátinn sljákkaði aðeins í manninum og hann rauk 

inn í svefnherbergi hjónanna og lokaði hurðinni full 

harkalega á eftir sér.   Drengurinn hélt áfram að gráta og 

leitaði ásjá móður sinnar sem samkvæmt vananum tók 

hann upp og leyfði honum að gráta við öxl sína um leið 

og hún strauk honum róandi um bakið og talaði til hans 

huggunar orð. 

    Æ, hvað hún var orðin þreytt á öllum þessum látum, 

geðsveiflum og endurteknum upphlaupum og staðlausum 

ásökunum eiginmanns síns. 

    Tíu mínútum síðar kom Sveinn Helgi aftur fram og var 

þá rólegri.   Hann gekk að eldhúsborðinu og tók diskana 

sem voru þar og lét þá í vaskafatið og ruslapokann úr 

ruslafötunni og vatnsskjóluna og gekk út með þetta og 

sagðist koma inn aftur að vörmu spori með vatn til að 

hita og síðan nota til uppþvottarins, og ganga svo frá 

leirtauinu.   Á ganginum tók hann úlpuna og derhúfu en í 

stað þess að gera það sem hann hafði áður talað út skildi 

hann fötuna og ruslapokann eftir á stéttinni við 

innganginn og gekk rösklega eftir stígnum sem lá til 
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bæjarins.   Svo virtist sem Bakkus hefði eina ferðina enn 

sigrað hans eigin langanir og þrár.   Sem voru þær að 

dvelja hjá konu sinni yndislegri og börnunum sem hann 

átti og þótti vitaskuld vænt um.   En aðrar og verri hvatir 

sóttu líka á hann sem sögðu honum að gefa bara skít í allt 

þetta pakk og fá sér ærlega í staupinu.   Ragnheiður gekk 

fram og sá á eftir manni sínum út götuna og fann í hjarta 

sínu að eitthvað óskilgreint afl hvarf út með honum.   

Hún vissi að hjónaband þeirra var fyrir bí tæki Sveinn 

Helgi eina ferðina enn tappann úr flöskunni. 

    Tár runnu niður vanga hennar og Ragnheiður fann 

fyrir þreytu og dapurleika inn í sér.   En hvað gat hún 

gert?   Hvaða úrræði voru til handa þessu fólki sem 

þannig misbíður sínu eigin lífi og hinna sem í kringum þá 

eru og geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér og eru 

varnarlaus, hrædd og einmanna.   Eins og Ragnheiður 

vissi að til að mynda yngri krakkarnir þeirra voru þegar 

kallinn var á því og með hávaða og læti heima. 

    Sveinn Helgi gekk stórstígur áfram veginn, orðin 

verulega vínþyrstur.   Þegar hann fór að nálgast 

Mjölvinnsluna sá hann feitan mann koma kjagandi á móti 

sér klæddan svörtum jakkafötum með hálstau og hatt.   

Úr reykháfi Mjölvinnslunnar kom nú enginn reykur 

vegna hráefnisskorts.   Mannskapurinn vann við að pakka 

afurðum gærdagsins í fimmtíu kílóa poka og setja á bretti 

og taka svo pokana aftur af fullhlöðnum brettunum og 

raða þeim skipulega upp í stóru mjölgeymslunni sem stóð 

við hlið sjálfrar verksmiðjunnar.   Geymslan var nánast 

orðinn full af mjöli og var skip væntanlegt eftir fáeina 

daga til að flytja afurðirnar til kaupanda erlendis.   
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Maðurinn sem kom á móti honum reyndist vera Grímur “ 

gamli, “ gamall svallbróðir og vinnufélagi Sveins Helga 

til nokkurra ára. 

    Fagnaðarfundir urðu er mennirnir hittust og tókust þeir 

þétt í hendur hvors annars.   Var enda langt um liðið.   

Grímur gamli brosti út að eyrum og spurði vin sinn á 

hvaða ferðalagi hann eiginlega væri.   Hann hafi einmitt 

verið á leið til hans til að bragða á kaffinu hjá konu hans 

og spjalla svolítið við þau.   En einkum og sérílagi 

langaði honum til að eiga orðastað við Svein sjálfan.    

    Sveinn Helgi lifnaði allur við þessa óvæntu en 

gleðilegu endurfundi og ákvað að snúa við og bjóða 

félaga sínum og vini heim.   Já, og hreinlega í mat.   

Klukkuna vantaði enn korter í tólf.   Það var líka orðið 

svo langt síðan þeir höfðu ræðst við og Ragnheiður kona 

hans myndi áreiðanlega verða glöð að sjá hann svona 

fínan til fara og  -  bláedrú.   Öll löngun í áfengi vék fyrir 

gleðinni sem því fylgdi að hitta gamlan vin svo óvænt á 

götu úti. 
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Grímur gamli gefur góð ráð 

7 kafli. 

Á leiðinni til baka ræddu vinirnir margt um liðna tíma og 

hve gaman hafi verið hjá þeim á árum áður. 

Flóð var og litla lónið orðið fullt af sjó þegar mennirnir 

gengu á veginum sem lá í boga meðfram því og að litla 

kotinu sem Sveinn Helgi og Ragnheiður bjuggu í. 

Trédrumbur var á floti í miðju lóninu sem ómögulegt var 

að geta sér til um hvaðan kominn var.   Séð úr fjarlægð 

sýndist drumburinn nokkra metra langur og eftir því 

gildur.   Í flæðarmálinu við suðurenda lónsins var maður 

að stíga um borð í bátinn sinn.   Þarna var kominn 

bóndinn í Ljósakoti.   En hann átti litla skekktu sem hann 

brá sér stundum um borð í og réri jafnvel útfyrir vikinna, 

í góðu veðri.   Maðurinn vildi greinilega sækja 

viðardrumbinn og setja í hann bandspotta og draga að 

landi.   Með honum í för voru krakkar, líklega hans eigin 

afkvæmi sem vildu hjálpa föður sínum við verkið.   

Viðinn var hæglega hægt að kljúfa niður og gera úr 

honum vænan slatta af girðingarstaurum.   Krían gargaði 

ekki lengur á grandanum.   Á þessum árstíma var Ísland 

ekki hennar heimastaður heldur fjarlægt land, hinum 

megin við hafið. 

    Fyrir utan skipasmíðastöðina var bátur á þurru landi.   

Báturinn studdist við fjóra stóra og öfluga búkka sem 

búið var að skjóta undir hann sitt hvoru megin, tvo og tvo 
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saman sem héldu honum á réttum kili.   Báturinn var um 

þrjátíu og fimm tonn að stærð.   Útgerðarmaður frá 

Vestmannaeyjum gerði fleyið út.   Einkennistafir á 

framenda bátsins vísuðu veginn að þessari niðurstöðu.   

Báturinn var í sinni reglulegu klössun í 

skipasmíðastöðinni við litla lónið sem fylltist af sjó á 

flóðinu gegnum mjóa rennu af náttúrunnar völdum.   

Hinum megin við rennuna stóð grandinn sem krían 

gargaði svo hátt í á varptíma sínum. 

    Á vinstri hönd var ósnortið hraunið með grasbölum á 

milli steina og mosa.   Inn á milli steinanna mátti sjá 

krækiberjalyng með gómsætum krækiberjum hangandi á 

lynginu og bíðandi eftir að einhver týndi þau í lófa sinn 

og æti þau.   Horaður, renglulegur hundur hljóp á milli 

steinanna hnusandi af jörðinni og steinunum án þess að 

finna það sem hann leitaði að.   Að lokum lyfti hann 

annarri afturlöppinni og sprændi á einn steininn og hljóp 

upp hæðina og hvarf mönnunum sjónum.   Reykur steig 

nú upp frá reykháfi Mjölvinnslunnar.   Auðsjáanlega 

hafði forsvarmönnum verksmiðjunnar tekist að afla sér 

hráefnis og séð ástæða til að ræsa katlana og setja 

gangverk verksmiðjunnar af stað, þótt komið væri fast að 

hádegi og mannskapurinn um það bil að ganga til 

snæðings í hádegishléi sínu.   Smurt brauð með kæfu, eða 

matarkex frá Frón. 

    Mennirnir tveir gengu rólegum skrefum og ræddu 

margt.   Grímur gamli hóf tal um samtök sem voru 

stofnuð í landinu 1954 og hétu Antons - samtökin.   

Antons - samtökin höfðu gert marga góða hluti í 

Bandaríkjunum og útbreiðst þaðan vítt og breitt um 
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heiminn en verið stofnuð í því landi tuttugu árum áður, 

eða kringum 1934 af tveim mönnum sem háðu glímu við 

álkahólismann og gengu á hans vegi í áraraðir en síðan 

ákveðið að söðla um, urðu edrú og fóru að leggja sitt að 

mörkum til að hjálpa öðrum sem væru enn á þeim stað 

sem þeir eitt sinn dvöldust á.   Samtökin höfðu hjálpað 

mörgum drykkjumanninum til að ná tökum á sínu lífi og 

sigrað flöskuna og væru þau jafnt fyrir karla og konur.   

Sjálfur sagðist hann búinn að vera edrú í nokkra mánuði 

með hjálp samtakanna og “ æðri máttar.”   Grímur gamli 

átti ekki í neinum erfiðleikum með að lýsa fyrir vini 

sínum muninum á því að vera edrú og frjáls, eða 

drukkinn í kvöl áfengisneyslunnar með allar brotnar brýr 

að baki sér.   Hann hafði sjálfur gengið báða þessa vegi 

og hafði sanna viðmiðun. 

    Sveinn Helgi lagði við eyrun.   Í hjarta sínu var hann 

búinn að fá nóg af öllu sumblinu, uppátækjunum, 

ofbeldinu, lyginni, sjálfsblekkingunni, móralnum og 

öðrum fylgifiskum stjórnlausrar áfengisneyslu.   Og ekki 

bætti heldur úr skák né jók honum gleði að konan, sem 

hann var búinn að vera giftur í áraraðir og átt með sjö 

yndisleg börn, hótaði að reka hann burt af heimilinu, sæi 

hún ekki stíl hans breyttast og áður en honum tækist að 

drekkja sjálfum sér, hjónabandinu og heimilinu í vínanda 

og setja allt umhverfis sig á bólakaf.   Sveinn Helgi, sem 

var bundinn, úrræðalaus og fjötraður á höndum og fótum, 

í þá andlegum skilningi orðanna, varð, og líka vildi, 

hlusta á vin sinn sem áður gekk á sama vegi en gat rifið 

sig lausan og fundið annan og betri veg til að fara.   Og 

þennan veg fýsti Grími gamli að kynna fyrir vini sínum 
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sem og samtökin sem aðstoðuðu hann við fyrstu skref 

göngunnar á vegi edrú mennskunnar.    

    Grímur gamli sagðist vita um ástand hans.   Að það 

væri fráleitt gott.   Þetta vissi hann af fréttum sem hann 

fékk í gegnum sameiginlega kunningja.   Honum var 

einnig kunnugt um að drykkja Sveins Helga hafði farið 

stig versnandi upp á síðkastið og væri kominn á 

alvarlegan farveg. 

    Grímur þekkti þetta ferli.   Þekkti sjálfsblekkinguna, 

afsakanirnar, ásakanirnar og tilhneiginguna til að réttlæta 

sjálfan sig og sína drykkju með til að mynda þeirri aðferð 

að horfa á næsta mann og benda sjálfum sér á að þessi 

væri sko í verulega vondum málum hvað drykkjuskap 

áhrærði og þyrfti að lagfæra ýmislegt hjá sér.   Og nota 

ýmsar aðferðir aðrar til að beina vandamálinu frá sjálfum 

sér og yfir á náungann og halda svo áfram göngu sinni 

niður á við og á vit dauðans. 

    Þeir gengu áfram í rólegheitum.   Sveinn Helgi sagði 

vini sínum margt um hvað á daga hans hefði drifið og 

hvernig hann væri um það bil að ganga frá hjónabandinu 

sínu vegna lífsmáta síns sem hann hefði margsinnis reynt 

að bæta úr en gat bara ekki gert.   Hann viðurkenndi fyrir 

vini sínum að líklega þyrfti hann utanaðkomandi aðstoð 

að halda við verkið.   Alltént sakaði ekki að reyna og 

leyfa Grími gamla að fræða sig um samtökin sem 

greinilega höfðu gert honum gott.   Slíkt gæti verið ágætt 

byrjun á  -  og vonandi  -  einhverju nýju í lífinu.    
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Þeir litu út á vatninu og sáu þá bóndann teygja sig í átt að 

drumbnum úr bátnum og koma í hann spotta og hefja 

siglingu til lands með drumbinn í eftirdragi.   Ferðin 

sóttist hægt.   Tréð tók í og báturinn lítill.   En maðurinn 

var duglegur og vanur að fást við erfiða hluti.   Hægt og 

sígandi mjakaðist fleyið í átt að litla bryggjuhausnum 

sem nokkrir framtakssamir menn höfðu byggt og 

maðurinn geymdi skektu sína við.   Í því sem mennirnir 

komu að bryggjunni renndi litli báturinn upp að með tréð 

í eftirdragi.   Þar sem þeir voru ekkert sérstaklega að flýta 

sér gengu þeir þangað til að rétta fram hjálparhönd þyrfti 

maðurinn á hjálp þeirra að halda við að draga drumbinn á 

þurrt.   Grímur bóndi á Ljósakoti steig yfir borðstokkinn 

og óð sjóinn upp í klof og í átt að mönnunum og bauð 

þeim góðan daginn og sagðist hafa fengið mikinn 

happafeng sem nýttist vel til viðhalds girðinganna á jörð 

sinni.   Geir horfði á Svein Helga og sá að maðurinn var 

edrú og gekk til hans og klappaði honum vinalega á 

öxlina.   Hann þekkti ástandið og hafði oft séð Svein 

Helga koma slagandi heim haldandi á vínflösku, þar sem 

hann sat við eldhúsgluggann sinn og annaðhvort sötraði 

kaffi eða fletti í Tímanum, málgagni framsóknarmanna 

og íslenska bændaflokksins. 

    Með samhentu átaki tókst mönnunum að draga 

drumbinn á land og nógu langt upp í fjörunna að öruggt 

var að hann flyti ekki burt á meðan Geir skryppi heim og 

sækti grænu Douts - dráttarvélina sína og drægi hann 

heim í skemmu.   En þar var hann með aðstöðu til 

ýmiskonar verka.   Þar gat hann hlutað viðinn í hæfilegar 

lengdir og þykktir.   Sveinn Helgi og Grímur gamli 

blotnuðu báðir í fæturna í viðureign sinni við þungan tré 
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drumbinn.   En hvað gerði það til?   Þeir voru vanir 

erfiðisvinnu gegnum líf sitt á togurunum og oft fengið 

yfir sig holskeflu af sjó og jafnvel flotið fram og aftur um 

dekkið á meðan sjórinn streymdi út um lensportið á 

síðunni.   Fæturnir mundu þorna innan fáeinna mínútna 

án þess að valda neinum af þeim minnsta skaða.   “ Engin 

er verri þó hann vökni “ – eins og móðir Sveins Helga 

var vön að segja við hann þegar hann var lítill drengur.  

    Eftir allt togið og glímuna við drumbinn réttu 

mennirnir úr sér og gengu saman úr fjörunni og upp á 

veginn heim á leið.   Kona Geirs beið eftir honum með 

matinn og Sveinn Helgi var einnig viss um að matarbiti 

biði hans og félaga síns þótt klukkan væri að verða 

þrettán. 

    Um einn veg vara að fara.   Örlítið ofar sveigði 

vegurinn til hægri.   Þeir gengu framhjá litlum skúr sem 

stóð fast við veginn.   Skúrinn var orðin hrörlegur og 

byggður úr timbri að framanverðu en hliðarnar klæddar 

með grjóti og þéttar með mold og torfi.   Einnig þöktu 

tvo, þrjú lög af torfi þakið til að auka einangrunargildið 

og líkurnar á að rétt hitastig héldist inn í skúrnum hvernig 

sem viðraði utandyra.   Inn í skúrnum voru geymdar 

kartöflur yfir vetrarmánuðina og jafnvel fram að næstu 

kartöfluuppskeru.   Nokkrum metrum ofan við hrörlega 

skúrinn skildu leiðir og gekk Geir með hendur fyrir aftan 

bak upp aflíðandi brekkuna heim að Ljósakoti. 

    Sveinn Helgi og Grímur gamli beygðu hins vegar til 

hægri og gengu á jafnsléttu.   Framundan þeim til vinstri 

var hús og annað örlítið lengra til hægri handar þar sem 
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Hansína bjó ásamt manni sínum, syni og búfénaði.   

Girðing var til beggja handa og mjór vegurinn framundan 

sem lá til litla kostsins sem var heimili Ragnheiðar og 

Sveins Helga og barna.    

    Hann tjáði Grími gamla á meðan þeir enn röltu síðustu 

metrana heim í kotið að togarinn sem hann var ráðinn á 

ætti að láta úr höfn klukkan tuttugu um kvöldið og kæmi 

líklega ekki aftur að landi fyrr en tveim, þrem mánuðum 

seinna.   Ráðgert var að setja salt í lestar skipsins og 

halda eina ferðina í viðbót á Grænlandsmið og fletja og 

salta allan þorsk sem inn fyrir borstokkinn kæmi og halda 

áfram veiðunum uns lestarnar voru orðnar fullar af 

saltfiski og þá jafnvel sigla með aflann til Englands, án 

viðkomu í heimahöfn skipsins.   Grímur gamli spurði 

Svein Helga hvort ekki væri rétt hjá honum að segja 

skilið við sjómennskuna og fá sér vinnu í landi og slíta 

sig á þann hátt frá sínu gamla lífsmunstri og hefja nýtt líf 

með nýrri vinnu jafnhliða því sem hann tækist á við 

drykkjuvandamál sitt.   Að áliti Sveins Helga var það mál 

allt saman svolítið snúið og flókið.   Því sannast sagna 

kunni hann ekkert annað fag heldur en að vera sjómaður.   

Hafði hann enda verið til sjós sleitulaust frá þrettán ára 

aldri og reyndar aldrei hugleitt í neinni alvöru að söðla 

um og taka pokann sinn og hefja vinnu í landi.   Að vísu 

hafði verkstjórinn í Mjölvinnslunni boðið honum starf hjá 

sér, vildi hann hætta til sjós.   Sem í sjálfu sér var ekki 

afleitur kostur. 

    Mennirnir nálguðust litla kotið í rólegheitunum.   

Klukkan var gengin í fjórtán þegar þeir gengu inn 

ganginn og inn í eldhúsið. 
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    Ragnheiður snéri baki í dyrnar og var að vaska upp er 

mennirnir gengu inn og varð mannanna því ekki vör.   Er 

hún snéri sér við og sá hverjir voru komnir varð hún 

undrandi á svip.   Hún átti ekki von á að hitta mann sinn 

svo skjótt aftur.   Jafnvel ekki fyrr heldur en í næstu 

inniveru skipsins.   Og allra síst gat hún vænst að sjá 

hann edrú.   En staðreyndin blasti við augum hennar.   

Sveinn Helgi var edrú.  Ekki vissi hún heldur um það að 

Grímur gamli hefði verið á leið til þeirra í kaffi og spjall 

og að þeir hefðu hist á leiðinni sem var raunveruleg 

ástæða fyrir því að maður hennar vék af leið og hætti við 

að leita í flöskuna, líkt og svo oft áður.   Ragnheiður 

hafði ekki hitt Grím gamla lengi en haft fregnir af honum 

og vissi að hann var búinn að vera án áfengis í nokkurn 

tíma, sem vitaskuld gladdi hana. 

    Hilmar Skapti gekk til föður síns og spurði hann á sínu 

einlæga barnamáli hvaða feiti kall væri með honum.   

Fólkið inni hló og Grímur gamli hæst allra og hann 

beygði sig niður og tók drenginn og lyfti honum hátt upp 

í loftið og sagði honum að hann væri gamall vinur föður 

hans og síðast þegar þeir hefðu hist hafi hann, Hilmar 

Skapti, legið steinsofandi í barnavagni á stéttinni framan 

við útidyrnar en núna væri hann orðinn stór og 

myndarlegur strákur með svip föður síns.   Drengnum 

fannst þessi skrýtni feiti kall vera fyndinn.   

Andrúmsloftið inni varð strax skárra við orð Gríms 

gamla sem að eðlisfari hafði létta lund og sagði stundum 

þannig frá að fólk í kringum hann skellti upp úr.   Grímur 

gamli setti drengin aftur á gólfið.   Ragnheiður lagði á 

borð fyrir tvo og bar fram volgt kjötið sem var 

afgangurinn frá hádeginu.   Mennirnir létu fæðuna á 
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diska sína sem fram var sett og átu með góðri lyst.   Voru 

þeir báðir orðnir soltnir, bæði eftir gönguna og allt 

streðið við trjádrumbinn í fjörunni. 

    “ Lambakjötið klikkar ekki.   Það bragðast ævinlega 

jafn vel.” – sagði Grímur gamli með munninn fullan af 

ljúffengu kjötinu.   Og meinti hvert orð í hjarta sínu.   Var 

hann enda matmaður mikill líkt og sjá mátti á honum. 

    Að góðum og gömlum íslenskum sið beið heitt kaffi 

þeirra að máltíð lokinni.  

    Ragnheiður hafði mælt sér mót við bæjarstjórann síðar 

um daginn og gat af þeim sökum ekki verið lengur 

heima.   Erindið sem hún átti við bæjarstjórann tengdist 

umsókn fjölskyldunnar á stærra húsnæði í bænum.   Hún 

setti því Hilmar Skapta í hlý og góð föt og kom honum 

fyrir í kerrunni og kvaddi mennina og gekk áleiðis í 

bæinn. 

    Þegar Sveinn Helgi og Grímur gamli voru orðnir einir 

eftir í kotinu gafst góður tími fyrir þá að spjalla saman. 

    Grímur vildi útlista nánar fyrir vini sínum í stórum 

dráttum hvernig Antons-samtökin störfuðu.   Allir sem 

vildu hætta að drekka væru velkomnir að gerast meðlimir 

í Antons-samtökunum og væri þátttakan ókeypis.   Þau 

héldu fundi einu sinni til tvisvar í viku.   Hver fundur 

stóð í einn klukkutíma og fór fram samkvæmt ákveðnum 

reglum sem samtökin settu og voru fundirnir allstaðar 

eins upp settir.   Fundirnir leiddust af stjórnanda og 

aðstoðarstjórnanda.   Stjórnandinn steig fyrstur í pontu og 
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setti fundinn og kom með sína eigin sögu um 

áfengisneyslu.   Síðan gaf hann orðið yfir til þeirra sem 

vildu tjá sig og leifa fundargestum að heyra hvernig 

honum eða henni gangi í baráttunni.   Og áður en 

klukkutíminn er á enda steig aðstoðarstjórnandinn fram 

og talaði og sleit fundinum. 

    “ Mjög mikilvægt er fyrir drykkjufólk að gera sér grein 

fyrir því að það er ekki eitt um að eiga við þetta 

vandamál að etja og að margir aðrir standa í svipuðum 

sporum og það sjálft er í.   Fundirnir hafa styrkt marga í 

baráttunni og hjálpað þeim til að skynja alvöruna og sjá 

hversu brýnt það er að halda áfenginu frá sér.   Sjálfur 

mæti ég á eins marga fundi og möguleiki er á. “ – Sagði 

Grímur gamli við Svein Helga. 

    Sveinn Helgi stóð upp frá borðinu og gekk að 

kaffikönnunni sem var á heitri eldavélinni og skenkti 

þeim í sitt hvorn bollann og sagði við vin sinn að honum 

virtist við fyrstu sýn aðferðir Antons-manna vera svolítið 

ódýrar.   En hann væri samt til í að skoða málið betur.  

    “ Ef þetta virkar og margir hafa öðlast fullt frelsi frá 

helsi áfengisins, eins og þú sjálfur segir, erum við að tala 

um gott og afar áhugavert mál.   En hvað um Biblíuna.“ – 

bætti Sveinn Helgi við.   “ Vinna menn í samtökunum út 

frá Biblíunni eða er um annarskonar boðskap að ræða? “ 

    Grímur tjáði honum að sumir meðlimanna læsu bókina 

og segðu lesturinn styrkja sig á göngunni, en samtökin 

legðu ekkert mat á boðskap hennar sem slíkan.   Sjálfur 

sagðist Grímur gamli ekki lesa í bókinni en hann gerði 
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engar athugasemdir þó aðrir fyrrum drykkjumenn færu 

inn á þessar lendur. 

    Eftir langt og ítarlegt spjall og tvær uppáhellingar af 

kaffi kvaddi Sveinn Helgi Grím gamla fyrir utan húsið.   

Áður en þeir skildu gaf Grímur gamli honum loforð um 

að vera á bryggjunni klukkan átta um kvöldið og taka 

sömuleiðis á móti honum er skipið kæmi í höfn eftir 

túrinn. 

    Sveinn Helgi horfði stundarkorn á eftir vini sínum.   

Síðan lokaði hann á eftir sér gekk inn og settist hugsi við 

eldhúsborðið.   Litlir fuglar flugu framhjá 

eldhúsglugganum og staðnæmdust á rafmagnslínu sem lá 

meðfram veginum til bæjarins sem var vestan við litla 

kotið og tístu þar og sungu.   Sveinn Helgi fann fyrir 

undarlegum friði í loftinu og hann skynjaði ákveðnar 

breytingar. 
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Sinnaskipti Sveins Helga. 

8 kafli. 

Þremur klukkustundum síðar kom Ragnheiður heim úr 

bænum.   Hún leiddi Hilmar Skapta með sér inn.   Á 

meðan konan tók af sér yfirhöfnina og hengdi hana á einn 

snagann sem skrúfaður var á vegginn í ganginum og 

lagði höfuðfatið frá sér á hilluna fyrir ofan, hljóp 

drengurinn rakleitt til föður síns.   Sannarlega hafði hann 

frá mörgu að segja sem hann vildi að faðir sinn vissi af, 

og vera þá ekkert að skafa utan af hlutunum, heldur koma 

með þá hreina og tæra fram og eins og þeir höfðu gerst í 

gönguferðinni.   Hilmar Skapti vildi láta pabba sinn heyra 

allan pakkann.   Andlitið ljómaði af eftirvæntingu og 

spenningi eftir að segja honum ferðasöguna.   Sveinn 

Helgi fékk að heyra um fuglana sem flugu um loftin blá.   

Um bílanna sem óku um göturnar.   Um að sumar 

bifreiðanna hafi farið hægt en aðrar hraðar.   Um rauða 

slökkviliðsbílinn sem kom æðandi framhjá þeim með 

sírenuna vælandi á þakinu, segjandi:  “ babú, babú babú “  

-  og um svarta löggubílinn sem kom á eftir 

slökkviliðsbílnum.   Frá öllu fólkinu sem hann sá.   Frá 

gömlu konunni sem stöðvaði móður hans til að segja við 

hana örfá orð.   Frá því þegar þessi kona fór ofan í veskið 

sitt og gaf honum brjóstsykursmola sem hún geymdi í 

litlum plastpoka og stakk upp í hann, þar sem hann sat 

innpakkaður í hlýjum kerrupoka, reyrður niður í kerruna.   

Frá lávaxna manninum með derhúfuna á höfðinu sem 

gekk um og sópaði göturnar og tíndi upp allt rusl sem 

gangandi vegfarendur höfðu fleygt frá sér.   Og frá öllu 

hinu sem fyrir augun og eyrun hafði borið á leiðinni 
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heiman og heim.   Allt þetta fékk faðir hans að heyra um 

af vörum barnsins og reyndar margt annað líka, á svolítið 

bjöguðu máli einstaklings sem enn hafði ekki náð fullum 

tökum á málfari sínu en var að þroskast og læra af lífinu 

og því sem fyrir augun bar.   Drengurinn endaði 

frásöguna á þeim atburði þegar hann datt í götuna fyrir 

framan Bæjarskrifstofurnar og meiddi sig á litla hnénu 

sínu og fór að gráta.   Og við þá endurminningu komu 

fram tár í augun og hlutirnir gerðust skyndilega 

óyfirstíganlega erfiðir hjá stráknum. 

    “ Æ,æ “ – sagði Sveinn Helgi og tók litla drenginn sinn 

í fangið og kyssti hnéð sem fyrir meiðslunum varð. 

    Við kossinn læknaðist hnéð furðufljótt með þeim 

afleiðingum að drengurinn vildi ólmur komast aftur niður 

á gólfið og leika sér með vörubifreiðina sem beið hans á 

stéttinni, tilbúinn frá deginum áður með bandinu í og 

steinum og sandi á pallinum.   Og hann tók sprettinn eftir 

eldhúsgólfinu og út ganginn og hvarf foreldrunum 

sjónum.   Pallurinn á bílnum var orðin pínulítið laus á 

festingunum og annað skjólborðið orðið laust og átt stutt 

eftir í að detta af.   En það olli drengnum litlum 

áhyggjum.   Ólafur bróðir hans myndi skjótt laga þá 

bilun.   Eftir skamma stund heyrðist í Hilmari Skapta þar 

sem hann ók bílnum fram og aftur um stéttina og 

myndaði vélarhljóð með munninum á milli þess sem 

hann talaði við sjálfan sig og leikfangabílinn og lagði 

línurnar um eitt og annað sem hann vildi gera.   Eins og 

hans var von og vísa.   Þannig apaði hann eftir hinum 

fullorðnu sem ætíð voru að plana svo margt sem þeir 

hugðust framkvæma strax eða síðar. 
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    Sveinn Helgi og Ragnheiður voru sammála um að 

úrbætur þyrfti að gera í húsnæðismálum fjölskyldunnar 

og raun ófært að bjóða fólki upp á þær aðstæður sem þau 

byggju við, með níu manns í heimili á aðeins sextíu 

fermetra gólffleti án viðunandi vatns- og salernisaðstöðu.   

Hver maður gat séð að þrengslin sem fjölskyldan bjó við 

voru talsverð og meiri heldur en góðu hófi gegndi.   

Úrbætur þurftu því að koma til sem allra fyrst.   Og þar 

sem fjárráð voru fremur knöpp var ekki um annað að 

ræða heldur en að leita á náðir bæjaryfirvalda eftir aðstoð 

og úrlausn í málefnum fjölskyldunnar sem bjó í litla 

kotinu sem var staðsett örlítið utan við bæinn.    

    Þegar hjónin voru orðin tvö eftir inni hóf Ragnheiður 

að segja manni sínum frá hvernig viðtökurnar á 

Bæjarskriftstofunum hefðu verið.   Hún hafði lagt inn 

beiðni um stærra og betra húsnæði inn í sjálfum bænum.   

Húsnæðisfulltrúinn, maður um sjötugt sem hafði starfað á 

skrifstofunum nánast allan sinn starfsaldur, tók vel í mál 

hennar en tjáði henni jafnframt að engar íbúðir í þessum 

stærðarflokki væru á lausu hjá bænum.   En vegna 

aðstæðna fjölskyldunnar mundi afgreiðsla málsins hafa 

forgang.   Um tímasetninguna og staðsetningu 

húsnæðisins gat hann ekki tjáð henni neitt um að svo 

komnu máli.   Hún yrði bara að hafa biðlund en gæti flýtt 

fyrir afgreiðslunni með því að láta sjá sig reglulega á 

skrifstofu bæjarins.   Það ýtti á eftir málinu.   Þetta voru 

þau ráð sem húsnæðisfulltrúi bæjarfélagsins gaf henni í 

vegarnesti að fundi loknum. 

    Á móti sagði Sveinn Helgi konu sinni frá samtali sínu 

við Grím gamla sem hafði sagt honum margt merkilegt 
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um samtök sem kölluðust Antons-samtökin sem væru 

staðsett víða um heiminn eingöngu til að hjálpa 

drykkjumönnum af vegi áfengisneyslunnar og inn á braut 

edrú menskunnar.   Bæði körlum og konum.   Þessi 

samtök höfðu verið til í landinu síðan 1954 og haldið 

reglulega fundi einu sinni til tvisvar í viku sem stæðu yfir 

í einn klukkutíma í senn.   Og að Grímur hefði lofað að 

vera á bryggjunni áður en skipið legði úr höfn til að 

uppörva hann og freista þess að gera sitt til að hann 

héldist frá freistingum flöskunnar.   Sveinn Helgi tjáði 

konu sinni það að Grímur gamli hefði og heitið því að 

taka á móti honum næst er hann kæmi í land. 

    Útlitið var að vonum bjart og Ragnheiður fann á manni 

sínum að hann var virkilega tilbúinn að reyna að verða 

edrú.   Um Antons-samtökin vissi hún svo sem lítið en 

hafði samt haft af þeim spurnir héðan og þaðan og vissi 

að einhverjir hefðu náð bata í gegnum þau með þeirri 

aðferð að koma á þessa fundi og slá ekki slöku við í þeim 

efnum.   Menn sem komu á Antons-fundi gerðu það 

vegna þess að þeir voru búnir að sjá að vandinn í þeirra 

lífi var áfengisneyslan og það líf sem óneitanlega var 

fylgisfiskur drykkjuskaparins.   Flaskan varð því að 

hverfa af borðinu og úr lífi fólksins sem hafði ánetjast 

þessum vímugjafa, ætti það að eiga minnstu von um að 

lifa lífinu án Bakkusar.   Fólkið sjálft hafði mikla trú á 

fundum samtakanna. 

    Er tíminn nálgaðist brottför tók Ragnheiður fram gula 

sjópoka mannsins síns og tíndi ofan í hann hrein föt sem 

hann hafði komið með óhrein úr síðustu veiðiferð.   

Ólafur var kominn heim úr vinnunni og sömuleiðis Erla 
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og yngri börnin.   Allur hópurinn sat saman til borðs líkt 

og samhent fjölskylda gerir.   Ragnheiður borðaði 

standandi og notaði borðplötuna sem eldhússkáparnir og 

skúffurnar voru, undir diskinn sinn.   En slíkt var 

alvanalegur gerningur hjá Ragnheiði á matmálstímum 

þegar allir voru heima.   Þá kom í ljós að matarborðið var 

ekki nógu stórt fyrir alla.   Í þetta skipti hafði Ragnheiður 

hleypt upp á ýsu og borið hana fram þverskorna með 

kartöflum og bræddu smjöri sem Ólafur sonur hennar 

hafði fengið gefins hjá einum trillukallinum sem hann 

þekkti og var akkúrat að landa aflanum þegar leiðir þeirra 

lágu saman.   Trillukallinum vildi endilega fá að gefa 

honum glænýja ýsu í matinn. 

    Eftir borðhaldið hugðist Ólafur aka föður sínum til 

skips í Moskvits - bifreið fjölskyldunnar og vera þar með 

honum uns skipið leysti festar og sigldi út úr höfninni og 

setti stefnuna á Grænlandsmið, til móts við ísinn og 

kuldann sem er á þessum slóðum og sjómenn þekkja svo 

vel.   Ólafur var sá eini í hópnum með bílpróf og lenti 

allur akstur því á hans herðum þegar hann sjálfur hafði 

stund aflögu til að skutla fólkinu heima á milli staða. 

    Oft var Sveinn Helgi, faðir hans, búinn að vera með 

krókloppna fingur er hann stóð í netaviðgerðum ásamt 

félögum sínum á meðan á toginu stóð.   Og á þeim 

stundum varð honum oftsinnis hugsað heim til konu 

sinnar sem gerði honum góðan skjólfatanað og prjónaði 

hlýjar lopapeysur sem gögnuðust honum vel og vörðu 

hann gegn kuldanum sem frostið, ágjöfin og ísingin 

framkölluðu í sameiningu.   En þetta saman myndar 

mikla kælingu sem menn þurfa að verja sig gegn til að 
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halda heilsu.   Á slíkum stundum var það ekki síður gott 

að getað brugðið sér augnablik af dekkinu og inn í 

ganginn til Jónsa kokks og þiggja hjá honum sjóðheita 

kaffilögg úr hnausþykka og þunga fantinum sem hann 

vanalega hafði hjá sér í eldhúsinu ef ske kynni að einhver 

af strákunum stingi höfðinu í gættina með: “ Kaffisvip á 

andlinu. ” – Eins og hann sjálfur orðaði það. 

    Og tíminn rann upp.   Ef Sveini Helga vildi ná skipinu 

áður en það léti úr höfn varð hann að fara og drífa sig af 

stað.   Hann tók sjópokann sinn og kyssti konu sína.   

Hilmar Skapti fór að gráta.   Hann í barnaskap sínum 

vildi fá að fara með föður sínum og átti í erfiðleikum með 

að skilja hví hann gat það ekki og fannst þar af leiðandi á 

sér brotið.   Erla systir hans stóð næst honum og tók hún 

að sér hlutverkið að hugga bróðir sinn.   Hún settist með 

hann í kjöltu sinni á einn eldhúskollinn og fór að segja 

honum sögur sem hún hafði upplifað um daginn.   Frá 

litla stráknum sem hún hitti í matartímanum sem hafði 

villst að heiman og rataði ekki heim til sín.   Þetta nægði 

til að stöðva grátinn og vekja hjá honum áhuga.   Sveinn 

Helgi gekk út um dyrnar og inn í hægan andvaran sem 

var úti.   Sjórinn sem var nokkur hundruð metrum neðan 

við kotið var spegilsléttur og afar fagur á að líta.   

Handan við fjörðinn mátti sjá fáein íbúðarhús og annað 

stærra örlítið til hægri með miklum og mörgum gluggum 

sem þakti nánast alla hlið hússins sem snéri að götunni.   

Fjörðurinn þarna á milli var fremur mjór.   Kannski tveir 

kílómetrar.   Við enda hans voru bryggjurnar sem skipin, 

bátarnir og togararnir lögðust upp að til að fá þá þjónustu 

sem ætlast var til að bæjarfélagið veitti.   Feðgarnir 

horfðu á þrjár trillur sigla inn og var einn maður í 
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hverjum bát.   Mótorskellirnir í bátunum heyrðust vel í 

logninu.   Hvaðan karlarnir voru að koma var ekki gott að 

geta sér til um.   Á þessum árstíma var alltént engin 

grásleppuveiði.   En stundum réru trillusjómennirnir á 

dýpra vatn og renndu handfærum sínum í sjóinn og fengu 

oft góðan afla af þorski og ýsu sem þeir hentu með 

stingjum upp í fjöruna og þaðan á bíl sem fór með aflann 

á vigtina og til fiskkaupandans sem vann hann annað 

hvort í salt eða frystingu. 

    Þegar feðgarnir óku eftir mjórri trébryggjunni, í laginu 

eins og “ ell “, var þar ys og þys.   Í þetta skiptið lá 

togarinn í krikanum hægra megin á bryggjunni, með 

stefnið fast við þann hluta “ ellsins “ sem áfast var landi.   

Vegna umferðarinnar um höfnina var þetta eina plássið 

sem var laust er skipið kom í höfn og ekki um annað að 

gera en að athafna sig þar, þótt þrengslin væru ívið meiri 

en á hinum kanti bryggjunnar. 

    Fjöldi manns var mættur á staðin.   Sumir komu til að 

kveðja fólkið sitt og óska því góðrar ferðar.   Aðrir mættu 

af einskærri forvitni og til að fylgjast með gangi mála og 

horfa á þegar togarinn færi frá bryggjunni.   Að fólk 

kæmi á slíkum stundum var alvanalegt í bænum.   

Leigubílarnir streymdu að einn á eftir öðrum með þann 

hluta mannskapsins sem stundaði þá í inniverum og 

kneyfði ölið.   Sveinn Helgi þekkti þá flesta.   Mörgum af 

þessum strákum hafði hann starfað með í áraraðir.   Þeir 

stigu út úr bifreiðunum og kvöddu kærusturnar sínar sem 

flestar voru í svipuðu ásigkomulagi og þeir sjálfir.   

Konurnar nutu gestrisni strákanna og peninga.   Afrakstur 

túrsins.   Kvenmannshlátrar bárust um bryggjuna og líka 
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einstaka skrækir þegar mennirnir gerðust full 

nærgöngulir og klipu kvensurnar í þann líkamshluta sem 

þær vildu ekki láta klípa sig í.   Þegar leigubílstjórinn 

hafði fengið sitt gengu strákarnir valtir á fótunum í átt að 

skipinu með bokkuna í annarri hendi og sjópokann í hinni 

og fóru eftir landganginum og um borð.   Þar klifruðu 

þeir niður stiganna sem lá niður á dekkið og klöngruðust 

yfir allt draslið sem þar var hist og her áður en komist var 

fram í lúkar.   Og inn í klefunum tylltu þeir sér 

stundarkorn á bekkina sem lágu meðfram kojunum og 

héldu sumblinu áfram á meðan enn var dreitill til í 

flöskunni.   Sögur af kvennafari og öðrum hlutum 

heyrðust og allskonar annað grobb einnig sem ekki átti 

allt stoð í raunveruleikanum.   Allskonar aðrar sögur 

sögðu þeir líka sem skiptu litlu máli.   Stúlkurnar sem 

komu með strákunum urðu eftir í bílunum og um það 

samið við bílstjórana að þeir ækju þeim þangað sem þær 

sjálfar vildu.   Sem í flestum tilfellum var á næsta stað 

þar sem áfengi var haft um hönd og kannski fleiri sjóarar 

með fullar hendur fjár til staðar. 

    Á dekkinu ægði öllu saman.   Bobbingar, netastykki, 

Grandaraefni, nautshúðir, vírahankir, allt lá þetta ofan á 

lestarlúgunum, á milli þeirra, eða hvar sem var á dekkinu 

án neins skipulags, að því er virtist.   Hvaðeina sem 

stýrimaðurinn hafði pantað fyrir túrinn lá á þilfarinu í 

einum skelfilegum hrærigraut í augum mannskapsins sem 

þurfti að koma þessu fyrir í netalestinni og í geymslunni 

við hlið inngangsins inn í mannaíbúðirnar fremst í 

skipinu.   Þegar búið væri að leysa landfestar og skipið 

komið út fyrir hafnarkjaftinn mundi mannskapurinn 

ganga í verkið og koma hverjum hlut fyrir á sínum 
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ákveðna stað til að dekkið yrði sjóklárt sem fyrst.   Enda 

ekki um annað að ræða.   Opið og úfið haf var framundan 

í öllu veldi sínu.   Veldi sem hver sjómaður veit um að 

getur á augabragði breyst úr blíðum blænum í 

aftakaveður með ógnvænlegum brotsjóum.   Við slíkar 

aðstæður leysist úr læðingi kraftur sem menn bjóða ekki 

byrginn heldur læra fljótt að umgangast með 

óttablandinni virðingu. 

    Skyndilega sást svartur reykur stíga upp frá skorsteini 

skipsins og síðan þungt vélarhljóð þegar stór en hljóðlát 

gufuvélin hrökk í gang og malaði eins og köttur eftir át.   

Fyrsti vélstjóri var greinilega mættur og byrjaður störf.   

Togarinn hreyfðist lítillega vegna undiröldunnar.   

Ísmeygilegt brak í bland við ískur heyrðist þegar strekkti 

á köðlunum sem héldu skipinu föstu við bryggjuna og 

stór skipskrokkurinn nuddaðist við dekkin sem héngu 

niður bryggjuþilið.   Tryggilega hafði verið frá öllu 

gengið þannig að engin hætta skapaðist. 

    Klukkuna vantaði enn nokkrar mínútur í tuttugu þegar 

bankað var á hliðarrúðu bílsins, þeim megin þar sem 

Sveinn Helgi sat.   Grímur gamli var mættur eins og hann 

hafði líka lofað.    

    Sveinn Helgi steig ásamt Ólafi syni sínum út úr 

bifreiðinni.   Mennirnir tókust í hendur.   Grímur var að 

vanda hress og kátur og gladdist með félaga sínum sem 

var tilbúinn til að takast á við vandann sem hann hafði 

lengi glímt við.   Flestir strákanna voru komnir um borð 

en töluverður fjöldi manna og drengja stóð ennþá á 
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bryggjunni og beið eftir að skipið færi frá kantinum.   

Þarna voru komnir sjómenn framtíðarinnar. 

    Grímur var einmitt að koma af einum fundi Antons-

samtakanna sem haldin var ekki langt þar frá sem þeir 

voru.   Hann tjáði honum að tveir menn hefðu mætt sem 

hann hafi ekki áður séð á þessum fundum. 

    Nú var Sveini Helga ekki lengur til setunnar boðið.   

Áhöfnin var byrjuð að taka sér stöðu fram á hvalbak og 

við pollanna aftur á og gera allt klárt til að sleppa 

undireins og Sigurjón skipstjóri gæfi fyrirmæli sín.   

Greinilegt var að skipstjórinn vildi fara að leggja í hann. 

    Sveinn Helgi tók utan um Ólaf son sinn og kvaddi 

hann með þeim orðum að hann væri stoð fjölskyldunnar 

og hægri hönd móður sinnar.   Síðan gekk hann til Gríms 

gamla og þakkaði honum fyrir stuðninginn og að vilja 

veita honum lið í baráttunni sem hann vissi að væri 

framundan hjá sér og sem hann hugðist takast á við.   

Sveinn Helgi greip sjópokann sinn og gekk um borð.   

Bryggjuvörðurinn dró við annan mann landganginn í land 

strax og maðurinn var kominn yfir í skipið.   Nokkrum 

mínútum síðar kom kall úr brúnni um að sleppa að aftan 

og skipstjórinn hringdi niður í vélarúmið og bað um hæga 

ferð áfram.   Skrúfublöðin tóku viðbragð og rótuðu upp 

sjónum.   Togarinn keyrði í springinn og bakkaði frá 

bryggjunni.   Á meðan á þessu öllu stóð gekk Sveinn 

Helgi rólegum skrefum eftir þilfarinu og hvarf inn um 

hurðina fram í lúkar.   Nýr túr var hafinn hjá strákunum 

sem mundi hugsanlega taka tíu, tólf vikur. 
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    Ólafur og Grímur gamli horfðu á þegar skipið snéri við 

í höfninni og sigldi út um hafnarmynnið á rólegri ferð.   

Smásaman hvarf fólkið af vettvangi og hélt til síns 

heima. 

Ragnheiður sat í stólnum heima og horfði út um 

gluggann og sá þegar skipið birtist og sigldi framhjá.   

Skömmu á eftir renndi fjölskyldubíllinn í hlað og Ólafur 

sonur hennar birtist brosandi í dyrunum.   Feðgarnir 

höfðu átt ánægjulega stund einir áður en skipið lét úr 

höfn og spjallað margt saman. 

Hilmar Skapti lá á maganum á gólfinu með blað og 

blýant og krotaði allskonar tákn sem líklega hann einn 

skildi.    Fyrir framan drenginn var kassi með fáeinum 

litum í sem hann hugðist nota á síðari stigum krotsins.   Í 

útvarpinu ómaði kvöldsagan sem Ragnheiður fylgdist 

gjarnan með.   Þekktur leikari las hana upp með tilþrifum 

og ýmsum raddblæ og styrk.   Yngri börnin bogruðu yfir 

kennslubókunum.   Erla hafði brugðið sér af bæ og farið 

til vinkonu sinnar.   Á settum tíma gengu heimilismenn 

til náða og ljósin voru slökkt.   Friður ríkti í litla kotinu á 

eyrinni. 
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Bensi segir fréttir. Óveður. 

9 kafli 

Daginn eftir vaknaði fólkið á settum tíma og nuddaði 

stírurnar úr augunum.   Andrúmsloftið í morgunsárið 

lofaði góðu fyrir daginn og ákveðinn sigur hafði unnist í 

málefnum fjölskyldunnar.   Einkum og sérílagi vegna 

ákvörðunar Sveins Helga um að reyna að taka háttaskipti 

hugarfarsins og gera sitt til að vinna bug á áfengisnotkun 

sinni sem svo lengi hafði tekist að skemma og eitra 

andrúmsloftið heima vegna þess hve lengi hún hafði 

gengið óáreitt yfir fólkið í litla kotinu.   Ragnheiður var 

tilbúinn með morgunnmatinn.   Hún hafði og farið út til 

að sækja vatn í brunninn og komið því inn í húsið áður en 

hitt fólkið kom fram. 

    Ólafur kom fram og byrjaði á að hella dálitlu af 

vatninu í lítið hvítt járnfat með svörtum hring á brúninni 

sem vanalega var notað til slíkra hluta og væta 

þvottapoka ofan í fatinu og strjúka sér í framan með 

ísköldu vatninu.   Af öllu mátti sjá að fatið var gjörnýtt.   

Víða hafði hvíta húðin brotnað af með þeim afleiðingum 

að skein í bert járnið.   Sömuleiðis voru dældir hér og þar 

á fatinu.   Að skola sig með ísköldu vatninu var hressandi 

og Ólafi fannst hann vakna betur eftir ískalt andlitsbaðið í 

morgunnsárið.   Smá saman týndist hitt fólkið fram 

syfjulegt og þögult.   Við morgunnverðarborðið sagði 

hver fátt eins og algengt er þegar fólk er ekki enn 

almennilega vaknað.   Útvarpstækið ómaði á sinn 

venjubundna hátt.   Í þetta skiptið var verið að spila 

fimmtu sinfóníu eftir Wolfgang Amadeus Mosart. 
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     Þokkalegt veður var en samt verra heldur en í 

gærkveldi, er fjölskyldan fór að sofa.   Um nóttina hafði 

nefnilega þykknað dálitið upp og var lítils háttar 

rigningarúði í loftinu með sunnan vindinum.   Vindurinn 

lét fólkið vita af sér þegar hann blés inn um galopinn 

eldhúsgluggann og hreyfði við eldhúsgardínunum sem 

héngu fyrir honum og bar inn ferskt loft.   Komið var 

haust á Íslandi. 

    Ragnheiður leit út um gluggann og til lofts og sagði 

yngri börnunum að klæða sig vel áður en þau héldu í 

skólann.   Hún reiknaði með að vindurinn myndi aukast 

og sömuleiðis rigningin er líða tæki á daginn.   Nú var 

Ólafi ekki lengur til setunnar boðið.   Hann tók fram 

nestið sitt og setti það ofan í nestisboxið sem hann notaði 

undir kaffibrauðið og greip lyklana að bílnum.   Eftir 

örskamma stund heyrðist græni Moskvitsinn hósta á 

hlaðinu og síðan hrökkva í gang að undangenginni 

sprengingu og einhvern veginn blágráum þykkum reyk út 

um púströrið.   Vélin gekk skrykkjótt sem benti til að hún 

þyrfti lagfæringar við.   Bifreiðin hafði verið í eigu 

fjölskyldunnar um árabil og verið keypt notuð á sínum 

tíma og ekki fengið eðlilegt viðhald.   Aðallega vegna 

fjárskorts.   En Ólafur þurfti að komast í sína vinnu og 

því ekki um annað að ræða heldur en að vona að 

farartækið skilaði honum á vinnustaðinn.   Hann ók af 

stað eftir mjóum veginum sem lá frá litla kotinu og 

sveigði til vinstri niður troðninganna og áfram eftir 

veginum og í bæinn.   Öðru hvoru mátti sjá þykkan reyk 

koma aftur úr púströrinu sem benti til sprenginga í 

vélinni. 
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    Ábúendurnir á bæjunum í kring voru líka vaknaðir.   

Ársæll, eiginmaður Hansínu, var sestur á traktor af 

gerðinni Farmall kubb.   Dráttavélin malaði mjúklega.   

Hansína sat við mjaltirnar ásamt syni sínum og saman 

handmjólkuðu mæðginin kýrnar í sérstakar fötur sem þau 

á eftir gengu með barmafullar fram í mjólkurhúsið og 

helltu úr þeim og létu mjólkina renna í gegnum trekkt 

sem búið var að koma fyrir ofan á brúsanum með síum í 

sem síaði öll óhreinindin frá mjólkinni og tær hvít 

mjólkin rann niður í hreint mjólkurílátið.   Eftir mjaltirnar 

var farið með brúsanna í vatnskar þar sem þeir voru 

kældir niður, til að mjólkin geymdist betur.   Og á settum 

tíma var ekið með brúsana annaðhvort á gömlum 

handsmíðuðum handvagni á stórum vagnhjólum undan 

hestakerru, eða á minni kerru sem hengd var aftan í 

dráttarvélina og öllu ekið upp á veg og komið fyrir á 

brúsapallinum til að allt væri klárt þegar Bensi 

mjólkurbílstjóri æki um svæðið. 

    Þegar bændurnir hittu Bensa kallinn gerðist það 

gjarnan að mennirnir tóku tal saman um eitt og annað 

gagnlegt og ekki gagnlegt.   Oft hafði Bensi frá 

fréttnæmum atburðum að segja.   Einkum þá úr lífi 

bændanna sem urðu á vegi hans.   Bensi fór víða og hitti 

marga bændur starfs síns vegna og heyrði margt.   Og 

akkúrat þennan dag var Bensi væntanlegur til að taka 

mjólkina og aka henni í mjólkurbúið sem síðan setti 

mjólkina á hyrnur handa mjólkurbúðunum.   Og þar gátu 

neytendur nálgast hvítan vökvann og notið hans inn á 

sínum heimilum út kaffið og á grauta. 
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    Daginn sem Bensi var væntanlegur var Ársæll dálítið 

seinn fyrir og rétt náði að koma brúsunum á pallinn og 

skila þeim af sér þegar Bensi renndi stórum bílnum upp 

að pallinum.   Mennirnir hittust fyrir þær sakir við pallinn 

og fóru líkt og lög gera ráð fyrir að ræða saman.   Ársæll 

reiknaði með að Bensi gæti fært honum einhverjar fréttir 

af kollegum sínum úr sveitinni og hvernig heyskapur hafi 

verið um sumarið fyrir austan fjall og svona almennt um 

ástandið á þeim svæðum sem hann fór annað veifið um.  

    Bensi steig út úr bifreiðinni og bauð Ársæli góðan 

daginn.   Áður en þeir hófust handa við mjólkurbrúsanna 

leit hann upp í loftið og sagði að líklega væri von á enn 

einni rigningunni.   Og bætti við: 

    “ Tíðin í sumar hefur verið bændum á suður og 

vesturlandi afar erfið.   Varla að karla greyin hafi fengið 

þurrann dag á þessu svæði í allt sumar til heyskapar.   

Einn þurr dagur kom í júlí.   Í ágúst komu tveir dagar án 

rigningar sem bændurnir nýttu til að þurrka heyið sem lá 

flatt hjá þeim, en þeir voru vart liðnir þegar skall á 

ofsarok á Suðurlandi með þeim afleiðingum að heilu 

flekkirnir af þurri töðunni fuku af túnunum og út í veður 

og vind og sáust ekki meira.   Veðrufarið í sumar (1955) 

hefur verið slíkt að elstu menn bara muna ekki eftir 

öðrum eins hamförum og látum.   Einkum þá hvað 

rigninguna áhrærir.   Ljóst er að mikill skortur er á heyi á 

öllu Suðurlandi og í Borgarfirði, sem bregðast verður við.   

Allar líkur benda til þess að flytja verði mikið magn heys 

á milli landshluta til að mæta þörfinni á suður- og 

vesturlandi í vetur.   En bændur fyrir Norðan og Austan 

fengu afbragðstíð og þar er nú hægt að fá keypt góð hey 
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sem geta bætt upp skaðann hjá hinum.   En vitaskuld 

fylgir svona óþurrkasumri aukin kostnaður fyrir 

bændurna.   Auðvitað verður að kaupa heyin á verði sem 

seljandinn setur upp og finnst ásættanlegt.   Það gefur 

auga leið: “ 

    Sagði Bensi mjólkurbílstjóri og fór í buxnavasann og 

tók þaðan upp vasklútinn sinn og snýtti sér ekta 

hreppstjórasnýtu og tók fram neftóbakspunginn sem hann 

geymdi í brjóstvasa skyrtunnar og setti vænan slurk af 

dökku neftóbaki á handarbak sitt og saug hressilega upp í 

nefið.   Á eftir rétti hann punginn að Ársæli og bauð 

honum.   Fyrr kurteisissakir þáði Ársæll boðið og lét 

nokkur korn á handarbakið og saug varlega.   Eftir litla 

stund hnerraði hann nokkrum sinnum.   Var Ársæll enda 

engin neftóbaksmaður. 

    Og Bensi hélt áfram að segja Ársæli fréttir, þar sem 

þeir stóðu á brúsapallinum eftir að hafa lokið við að flytja 

brúsanna yfir í bílinn:  

   “ Búnaðarsambandið hyggst ganga í málið og athuga 

með heykaup hjá norðlendingum og austfirðingum og 

gera samninga við bændur í þessum landshlutum sem eru 

aflögufærir og semja við þá  um verð og annað og leggja 

jafnvel fram fé til að liðsinna heylausum bændunum eftir 

ótíðina í sumar.   Búnaðarsambandið hlýtur því að þurfa 

að koma að málinu og gera hvað sem það getur til að 

hjálpa þarna til. “  -  Bensa var mikið niðri fyrir er hann 

sagði frá þessum atburðum.   Hafði hann enda hitt 

bændur sem litu framtíðina dökkum augum vegna 
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ástandsins og hin miklu afföl sem urðu á heyjunum í 

sveitinni. 

    “ En hvernig er það annars með ykkur hérna?“  -  hélt 

Bensi áfram:  -  “ Sluppuð þið með skrekkinn? 

    “ Heyfengurinn hjá mér og hinum bændunum var 

nokkuð svipaður og mörg undangenginn ár. “  Sagði 

Ársæll.    

    “ Að vísu fórum við ekki varhluta af rigningunni í 

sumar og vitaskuld setti hún strik í reikninginn en samt 

komu ágætir dagar inn á milli sem gerði að verkum að 

hægt var að athafna sig og koma heyjum í hús.   

Vetraforði er því nógur handa skepnunum sem eru á 

húsum.   Og ég held að ég geti talað fyrir hönd allra 

bændanna hér í kring að þessu leiti.   Heyin hafa samt oft 

verið betri en í ár vegna þess hve lengi við þurftum að 

láta þau liggja óhreyfð á túnunum vegna rigninganna.   

En allt hafðist þetta á endanum og við kvörtum ekki hér 

eftir að hafa heyrt þessar fregnir af kollegum okkar 

hinum megin heiðar og á Vesturlandi. “  -  bætti Ársæll 

við og tróð skyrtunni ofan í buxurnar. 

    En nú gátu mennirnir ekki spjallað lengur saman.   

Tíminn leið og Bensi þurfti að fara á nokkra bæi í viðbót.   

Hann settist undir stýri og bakkaði stórri bifreiðinni inn 

heimkeyrsluna að bænum, snéri við og ók sömu leið til 

baka en sveigði til hægri að Ljósakoti og sótti 

mjólkurbrúsa Geirs bónda.   Það brakaði í gírkassanum 

þegar hann skipti bifreiðinni á milli gangstiga.   Nokkrum 

mínútum síðar ók Bensi niður troðninginn og áfram 
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veginn í norður.   Eyrinn sem Ragnheiður og Sveinn 

Helgi bjuggu á var með síðustu viðkomustöðum 

mjólkurbílstjórans áður en hann fór með fullhlaðna 

bifreiðina í mjólkurbúið og skilaði varningi bændanna af 

sér.    

Ólafur kom snemma heim úr vinnunni.   Hann hafði látið 

Moskvitsinn á verkstæði og þurfti því að ganga heim.   

Þegar hann kom í kotið brá hann sér þegar í klofstígvél 

og góðan skjólfatnað og tjáði móður sinni að hann yrði 

að huga að bátnum sínum.   Ólafur vildi ekki tefja tímann 

heldur dreif sig út og gekk hratt niður fyrir bæinn í átt að 

fjörunni til að meta aðstæður.   Víkin sem báturinn var í 

var lítt varinn fyrir stífri vestanáttinni sem veðurstofan 

var búinn að spá og sömuleiðis vara íbúa við.   Þar sem 

komið var haust og veturinn á næsta leiti sá hann þann 

kost vænstan að sigla bátnum sínum inn í sjálfa höfnina 

og freista þess að finna heppilegan og öruggann stað og 

draga bátinn á þurrt og ganga frá honum til vetrarlegu.   

Og yrði hann heppinn fengi hann sama stað og árið á 

undan fyrir bátinn.   Þar fór vel um trilluna hans.   

Siglingin inn í höfnina myndi í mesta lagi taka hann tíu, 

fimmtán mínútur, með vindinn í bakið.   Ennþá var 

veðrið ágætt.   Ólafi var samt ekki lengur til setunnar 

boðið.   Hann tók í spottann sem hélt bátnum frá landi, og 

dró hann til sín.   Þegar fleyið var komið nógu nálægt óð 

Ólafur út í sjóinn og hoppaði um borð.   Í bátnum var 

eins sílendra tvígengisvél af gerðinni Volvo Penta.   

Nægt eldsneyti var á tankinum.   Hann tók fram sveifina 

og skellti henni upp á öxulinn á vélinni, setti innsogið á 

og snéri.   Eftir fjóra, fimm snúninga í beit hrökk 

mótorinn í gang.   Háværir skellir tvígengisvélarinnar 
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skáru í eyrun.   Ólafur leysti spottana sem festu bátinn 

við stjórann að aftan og endann sem lá í land að framan, 

hnýtti endana tvo saman og sleppti þeim aftur í sjóinn.   

Á eftir bakkaði hann lengra frá landi og snéri 

stýrissveifinni í annað borðið og tók stefnuna á höfnina.   

Báturinn tók strax skriðið og eftir örskamma stund sigldi 

hann fulla ferð.   Gamli hafnargarðurinn nálgaðist á 

bakborða.   Nokkrir máfar syntu spölkorn frá honum.   

Þegar knörrinn nálgaðist fuglanna hófu þeir sig til flugs 

og sveimuðu fáeina hringi yfir bátnum og settust að baki 

honum, sármóðgaðir vegna truflunarinnar.   Selur stakk 

hausnum upp úr sjónum stjórnborðsmegin og skoðaði 

hann forvitnum augum.   Selurinn kafaði og Ólafur sá 

hann ekki framar.   Fremur óvanalegt var að sjá sel þarna, 

en var þó ekki alveg óþekkt.   Ólafur sigldi bátnum fyrir 

garðinn og hélt stefnunni og sigldi framhjá bæði gömlu 

og nýju trébryggjunum og lengra inn í höfnina.   

Framundan var stæðið sem hann hugðist draga bátinn á 

þurrt.   Skammt þar frá var stafrækt vörubílastöð bæjarins 

og lítið mál að panta bíl sem drægi bátinn á land.   Þrír 

menn unnu á sama tíma við að ganga frá sínum fleyjum 

fyrir veturinn.   Bátar þremenninganna voru við hliðina á 

staðnum sem hann ætlaði að koma sínum bát fyrir á.   

Ólafur þekkti þessa menn og vissi að þeir myndu réttu 

honum hjálparhönd við verkið.   Klukkutíma síðar var 

báturinn kominn á þurrt og Ólafur búinn að koma búkum 

fyrir sitt hvoru megin, draga negluna úr og segl yfir opinn 

bátinn og ganga tryggilega frá öllu. 

    Ragnheiður sat heima með drenginn sinn og prjónaði 

vettlinga.   Veðrið hafði versnað eins og hún reiknaði 

með.   Rigningardembur gengu yfir og buldu á þakinu.   
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Vindurinn var orðin vestanstæður og gekk inn flóann, 

sem var afleitt staða vegna þess hve hvass hann gat orðið 

í þeirri átt.   Veðurstofan kom með fleiri 

stormviðviðvaranir gegnum útvarpið.   Veðurstofan vildi 

um leið hvetja fólk til að ganga frá öllu lauslegu 

utandyra.   Einnig kom hún með hvatningu til eigenda 

smábáta að ganga tryggilega frá þeim.   Höfnin í bænum 

var illa varinn einmitt fyrir þessari átt og hafði það 

oftsinnis gerst að smábátar sykkju eftir kröftuga 

vestanátt. 

Hún fór út á stétt og tók saman leikföng drengsins og lét 

þau á öruggan stað á meðan veðrið gengi yfir.   Fimm 

reiðhjól í eigu eldri krakkanna lágu meðfram veggnum 

sunnanverðum.   Hjólin mundu trauðla fjúka.   Í versta 

falli dyttu þau um koll.   Ragnheiður gat að vísu gengið 

með þau yfir planið og sett hjólin inn í gömlu ónotuðu 

hlöðuna sem þar stóð.    

Hún gekk að glugganum sem snéri í norður, settist í 

stólinn sem var þar og hóf aftur prjónaskap og leit annað 

veifið upp og yfir fjörðinn.   Vindhviður fóru eftir 

haffletinum sem gerði að verkum að úr sjónum rauk.   

Hafflöturinn var orðin hvítur á öldutoppunum.   Hún sá 

þrjátíu tonna dekkbát sigla undan veðrinu í átt að landi og 

annan opinn bát koma í humátt á eftir honum.   Einn 

maður var um borð í minni bátnum.   Greinilegt var að 

maðurinn á opna bátnum hafði feilreiknað sig varðandi 

veðrið og verið lengur að veiðum en efni stóðu til og fyrir 

þær sakir lent í brælunni.   Litli báturinn hvarf ofan í 

öldudalina en birtist svo aftur er aldan lyfti knerrinum 

upp.   Maðurinn stýrði fleyi sínu örruggum höndum og af 
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öllu hans fasi var ljóst að þar fór vanur sjómaður.   Af og 

til sá Ragnheiður skvettu koma yfir mann og bát án þess 

að slá stýrimanninn út af laginu.   Ragnheiður hafði oft 

séð menn stýra fleyjum sínum í vondum veðrum, þar sem 

hún sat við norðurgluggann og fylgdist með skipa og 

bátaumferðinni.   Oft réru menn úr bænum í veðrum sem 

voru varhugaverð og stundum kom fyrir að þeir yfirgáfu 

veiðisvæðin of seint og sigldu til lands við þær aðstæður 

sem trillukarlinn á flóanum glímdi við.   Sérílagi þegar 

fiskurinn gaf sig og kapp hljóp í fólkið og það freistaðist 

til að vera örlítið lengur að.   Litla fleyið sigldi fulla ferð 

inn í öryggi hafnarinnar og var sigið sem benti til að 

eigandi bátsins hafi sett í ann yfir daginn.   Stutt var eftir 

inn í höfnina.   Trillan sigldi inn fyrir hafnargarðinn og 

bátur og maður komust klakklaust í land. 

    Hilmar Skapti sat í fangi móður sinnar og fylgdist með 

manni, hafi og bát og kapphlaupi hans við tímann og 

öryggisins handan við steypta garðanna sem sköguðu út í 

höfnina til suðurs og norðurs og mynduðu mjótt bil sem 

sæfarendur urðu að sigla um til að komast inn.   Aðrir 

heimilismenn dunduðu sér við allskonar hluti.   Var enda 

lítið hægt að hafa fyrir stafni úti á meðan óveðrið gekk 

um garð íbúanna.   Skömmu síðar kom Ólafur heim og 

var hann feginn að vera kominn, eftir alla vosbúðina og 

vindinn á göngunni neðan úr bæ.   Litla kotið hristist og 

skalf í hörðustu hviðunum.   Komið var fárviðri. 
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Óveðrið dregur dilk á eftir sér. 

10 kafli 

Litla kotið hafði staðið lengi á eyrinni áður en 

Ragnheiður og Sveinn Helgi bjuggu þar og vermdu sig 

innandyra ásamt sínu fólki.   Alla tíð hafði margt fólk átt 

heimili sitt í húsinu og búið þröngt, líkt og fjölskylda 

Ragnheiðar og Sveins Helga gerði. 

Í gegnum tíðina hafði kotið staðið af sér allskonar veður 

án þess að alvarlegir hlutir hafi gerst þótt stundum hafi 

hrikt í er vindar blésu hressilega.   Og enn mátti litla 

húsið þola regn og úrhelli dynja á veggjum sínum og þaki 

og reyna að smeygja sér inn um minnstu rifur sem 

hugsanlega höfðu myndast á veggfletinum og þaki í 

tímans rás.   Stundum tókst vatninu að smeygja sér inn í 

bygginguna og væta gólf og láta vatnstauma renna niður 

innveggi.   Vesturhlið kotsins var án glugga sem 

áreiðanlega var með ráðum gert hjá byggingameistara.   

Hann þekkti aðstæður og mat staðsetningu glugganna út 

frá þeirri þekkingu sem til staðar var, hvað allt veðurfar á 

staðnum varðaði.   Reynsla manna er oft besti kennarinn 

þegar kemur að þessum hlutum.   Vindar hafa blásið 

lengi og sömuleiðis regn dropið af himnum og menn haft 

möguleika á að læra margt um það hvernig byggja skuli 

mannbústaði, út frá hegðun veðurfarsins.   Vegna legu 

landsins og hæð yfir sjávarmáli var húsið að mestu óvarið 

fyrir vestanáttinni og hvergi í skjóli og hafði vindurinn 

greiðan aðgang að kotinu og gat skollið á útveggjum og 

þaki af miklum þunga og hrist kotið ærlega til.   Sama 

gilti um hin húsin á svæðinu.   Rokið og rigningin hafði 
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sama óhefta aðganginn að þeim eins og litla kotinu.   

Tanginn sem eyrin stóð á var til þess að gera lítill og allar 

byggingarnar nánast byggðar í sömu brekkunni. 

    Ólafur vatt sér í regnkápu og reyrði hana þétt á sér til 

að hún tolldi betur utan um hann þegar hann kæmi úti í 

veðurhaminn.   Hann þorði ekki annað heldur en að kíkja 

út í gömlu hlöðuna og á þær byggingar sem voru áfastar 

henni og aðgæta hvort þar væri ekki allt með feldu.   Til 

öryggis tók hann með sér hamar og naglapakka, ef ske 

kynni að hlutir væru lausir og naglarnir minnkuðu 

hættuna á foki.   Ragnheiður bað hann í guðanna bænum 

að fara að öllu með gát og ana ekki út í neitt að 

óathuguðu máli. 

    Hilmar Skapti var vakandi og fylgdist af áhuga með 

öllu sem fram fór fyrir utan gluggann og fannst mikið til 

koma hvernig veðrið ólmaðist og feykti hlutum til og frá 

eins og ekkert væri.   Af skiljanlegum ástæðum var 

fjörðurinn fyrir neðan bæinn mannauður þessa stundina 

og ekki nokkur bátur þar á ferð.   Engin maður hætti sér 

þangað nema brýna nauðsýn bæri til. 

    Hilmar Skapti sá hvítt blað fjúka framhjá glugganum á 

ógnarhraða og lenda örlítið til hliðar við hann.   Á eftir 

blaðinu fuku nokkur laufblöð.   Hann fylgdist spenntur 

með blaðsneplinum og sá þegar það fékk byr undir sig og 

hófst hátt upp í loftið og stefndi svo aftur til jarðarinnar á 

ógnarhraða, eins og flugfimur fugl sem leikur listir sínar í 

háloftunum og fer upp og niður og út og suður án 

minnstu átaka eins og ekkert væri honum eðlilegra.   

Halda mætti að vindurinn vildi leika listir sínar með 
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blaðið fyrir drenginn áður en hann bæri snepilinn lengra 

frá honum og úr allri augnsýn hans. 

    Þegar drengurinn heyrði að Ólafur væri að gera sig 

kláran til að fara út í veðrið hljóp barnið frá glugganum 

og vildi í óvitaskap sínu ólmt fara út með honum, en fékk 

að sjálfsögðu neitun. 

    Skömmu síðar opnaði Ólafur útidyrahurðina sem stóð í 

skjóli fyrir vestanáttinni með hamarinn í hendinni og 

naglapakkann í stórum vasa regnkápunnar og hljóp álútur 

yfir planið og hvarf inn um hlöðudyrnar.   Ólafur kom 

eins og kallaður.   Ein þakplatan á hlöðunni var byrjuð að 

losna og ekki um annað að ræða heldur enn að reisa stiga 

og skríða í skjóli upp á þakið og negla plötuna niður til 

bráðbirgða.   Inn í hlöðunni var stigi sem hann gat notað 

til að komast upp á þakið.   Hann greip heimasmíða 

stigann og reisti hann og fikraði sig varlega í áttina að 

regnblautu og hálu þakinu.   En í því sem Ólafur prílaði 

upp á það gerði mikla vindhviðu og munaði litlu að hún 

feykti honum niður á jörðina.   Þakplatan blakti fyrir 

framan hann í rokinu eins og hún vildi segja við hann í 

ögrandi tón: 

    “ Komdu Ólafur Sveinsson.   Komdu, ef þú þorir.   

Festu mig niður Ólafur Sveinsson ef þú hefur burði til og 

kjark.   Annars fýk ég burt og hinar járnplöturnar koma 

allar á eftir mér.   Komdu karlinn.   Komdu, vertu hetja í 

augum fólksins þíns! “ 

    Ólafur varð að hafa hraðan á og ljúka verkinu bæði 

hratt og örugglega.   Ekkert mátti fara úrskeiðis.   Hann 
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gerði aðra tilraun til að komast upp á þakið.   Hann 

lagðist á magann og í annarri tilraun fikraði sig yfir 

brúnina og komst upp á þakið.   Hann skreið í áttina að 

lausri járnplötunni og náði að leggjast yfir hana og halda 

henni fastri á meðan enn ein hryðjan gekk yfir.   Þegar 

hættan var liðin hjá fór hann ofan í vasa regnkápunnar og 

fann þrjá nagla og festi plötuna niður með þeim.   

Líkurnar á að platan fyki af minnkuðu til muna.   Hann 

klifraði varlega áfram upp hált þakið og gægðist yfir 

mæninn og skoðaði aðstæður á hinum helmingi þaksins.   

Þar var allt með kyrrum kjörum.   Sama gilti um gamla 

fjósið sem áfast var hlöðunni.   Ólafur sá að lokið á 

vatnsbrunni heimilisins hafði losnað og lá til hliðar við 

brunn opið.   Bandspotti var festur í lokið sem hindraði 

það í að fjúka lengra og jafnvel hverfa út í buskan.   

Gleymst hafði að setja farg á lokið síðast þegar vatn var 

sótt.   Ólafur renndi sér afturábak eftir hlöðuþakinu og 

komst þangað sem stiginn var og fram á brúnina og 

þreifaði varlega fyrir sér með öðrum fætinum og fann 

eina tröppuna og fetaði sig niður stigann.   Brunnurinn 

stóð við enda gamla fjóssins og var nokkra metra gangur 

þangað.   Trappan upp á þak brunsins hafði fallið um koll 

og lá við vegginn.   Trappan var óskemmd.   Meginhluti 

brunnsins var niðurgrafinn og stóð einn metri af honum 

upp úr jörðinni.   Ólafur fikraði sig meðfram hrörlegum 

ónotuðum útihúsunum og sá að gleymst hafði að setja 

hurðina fyrir fjósdyrnar.   Hann gekk inn fyrir og sótti 

hurðina sem lá upp við einn vegginn og festi hana 

kyrfilega með nöglum.   Inn í gamla fjósinu var allskonar 

drasl og dót og hafði sumt af þessu dóti fokið inn um 

opnar dyrnar í rokinu.   Hann þakkaði Guði fyrir að 

vindurinn hafði ekki feykt fjósþakinu af kofanum og 
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fannst það vera lán í óláni og um leið athugunarleysi hjá 

fólkinu að hafa ekki hugað að þessum dyrum undireins 

og byrjaði að hvessa.   Öllum heima mátti vera ljóst að 

yfirleitt stóðu þessar dyr opnar og að hurðin sat ekki föst 

á hjörunum heldur var hún geymd fyrir innan til sinna 

nota.   Opnar dyrnar gáfu vestanáttinni greiða leið inn.   

Að láta byggingu standa opna þegar vestanáttin náði sér á 

strik á eyrinni var ekkert annað en glapræði sem hæglega 

gat orsakað tjón bæði á fólki og eigum manna.   Í gegnum 

opnar dyrnar gat vindurinn komist inn og haft möguleika 

á að sprengja þakið af festingum sínum og dreifa því yfir 

nærliggjandi svæði.    

    Þegar Ólafur kom upp á þak brunnsins varð honum 

sem snöggvast lítið ofan í hann og sá að allskonar drasl 

sem ekki átti að vera þar flaut á yfirborði 

drykkjarvatnsins.   Engin tími vannst til að veiða draslið 

upp.   Hreinsun varð að bíða uns veðrinu slotaði.   Hann 

setti lokið á og farg ofan á lokið og gekk þannig frá öllu 

að engar líkur voru á að sagan um lokið endurtæki sig og 

hann þyrfti að fara út aftur og vinna sama verk. 

    Tómur áburðarpoki frá því um vorið kom svífandi í 

vindinum.   Ábúandinn á bænum, sem stóð vestan við 

litla kotið, hafði yfirsést pokinn þegar hann gekk yfir 

sviðið til að aðgæta stöðu mála.   Pokinn stefndi beint á 

Ólaf.   En áður en pokadruslan lenti framan á skelfdum 

manninum og tókst að líma sig á hann sveigði hann til 

hægri og fór framhjá og yfir á landareign Hansínu og 

Ársæls.   Engu var líkara en að ósýnileg hönd hefði beint 

pokanum frá manninum og aðra leið.   Ferðin á pokanum 
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var töluverð sem sýndi glöggt hve vindstyrkur var mikill 

akkúrat á þessu andartaki. 

    Eftir að hafa farið um byggingarnar og gengið frá öllu 

lauslegu í kring hljóp Ólafur aftur yfir planið og rétti úr 

sér í skjóli við íbúðarhúsið og horfði út á flóann og sá 

öldurnar ganga yfir gamla varnargarðinn og keyra hann 

annað veifið í kaf svo ekkert sást af honum nema sá hluti 

garðsins sem áfastur var við land.   Vörubifreið ók eftir 

veginum handan fjarðarins.   Lögreglubifreið bæjarins 

kom úr gagnstæðri átt.   Lögreglan var á sinni 

venjubundnu eftirlitsferð.   Gat enda ýmislegt gerst í 

bænum á meðan veðrið gekk yfir og því eins gott að vera 

við öllu búin og vel á verði. 

    Stórt olíuskip sigldi inn fjörðinn með vindinn í 

afturendann.   Olíuskipið var fulllestað olíu og lá lágt í 

sjó.   Þrátt fyrir veðurhæðina hreyfðist skipið vart vegna 

stærðar sinnar.   Þetta skip kom á sex vikna fresti í höfn 

bæjarbúa með olíu frá Sovétríkjunum.   Bæjarbúar voru 

farnir að þekkja skipið.   Skipafélag í borginni hafði 

nýlega fest kaup á skipinu og gert bæinn þeirra að 

heimahöfn skipsins.   Það lá vanalega við bryggju í þrjá 

til fjóra daga á meðan dælt var upp úr tönkum þess og 

olían flutt í risastóra geyma sem byggðir höfðu verið 

dálítinn spöl fyrir ofan viðlegukantinn.   Vegna stærðar 

sinnar náði stefni skipsins dálítið út fyrir hafnargarðinn 

og var framendi skipsins festur við dufl sem komið hafði 

verið fyrir í sjónum við enda garðsins.   Þannig náðist að 

binda skipið svo að öruggt var. 
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Olíuskipið kom beint frá útlöndum.   Skipstjórinn þurfti 

lögum samkvæmt að bíða út á ytri höfninni uns tollverðir 

höfði leitað af sér allan grun um að ólöglegur varningur 

leyndist í vistarverum skipverja eða annarsstaðar í 

skipinu.   Beint fyrir framan litla kotið stöðvaðist stóra 

skipið og menn voru tilbúnir frammá hvalbak til að láta 

ankerið falla undireins og skipstjórinn gæfi sín fyrirmæli.   

Þar sem Ólafur stóð við húsvegginn og fylgdist með 

atburðarásinni heyrði hann skruðninginn í 

ankeriskeðjunni er hún rann með hávaða upp úr 

keðjukassanum á mikilli ferð í sjóinn.   Ankerið fékk 

góða festu á sjávarbotninum og skipið stöðvaðist og 

byrjaði að snúast hægt og rólega uns stefnið snéri upp í 

vindinn.   Skömmu síðar sá Ólafur litla lóðsbátinn koma í 

ljós á milli varnargarðanna tveggja og sigla á fleygiferð í 

átt að skipinu.   Öldurnar gengu yfir bátinn og hvarf hann 

annað veifið í ólma ölduna.   Um borð voru fjórir 

tollverðir með töskur sínar og stimpla, ásamt skipstjóra.   

Verk tollvarðanna var að skoða farangur áhafnarinnar og 

stimpla ákveðið magn áfengis og sígarettna sem 

skipsmönnum var heimilt lögum samkvæmt að fara með 

inn í landið til einkabrúks, en taka öndvert þann varning 

traustataki sem lög landsins banna almenning að flytja 

með sér inn.   Kæmi eitthvað óhreint í ljós við leit 

mannanna bar tollvörðunum að taka hann traustataki og 

gefa yfirmönnum sínum skýrslu um málið sem síðan 

afhentu gögnin dómsyfirvöldum sem skáru úr um sekt 

eða sýknu, fangelsi eða frelsi.   Ólafur fylgdist grannt 

með lóðsbátnum og sýndist honum að báturinn sigldi 

meira undir yfirborði sjávarins en ofan á haffletinum. 
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    Skipverjar bogruðu við bakborðssíðu skipsins.   Þeir 

héldu á milli sín leiðara sem áður var búið að binda 

endann á niður í dekkið og hentu honum yfir 

borðstokkinn og létu hann rúlla niður með síðu 

olíuskipsins og langleiðina í sjóinn.   Þetta var 

nauðsýnlegur gjörningur ættu tollverðirnir að komast um 

borð og vinna sína vinnu.   Að verki loknu beið vaktin á 

staðnum ásamt bátsmanni til að taka á móti lóðsbátnum. 

    Ólafur fylgdist með baráttu skeljarinnar við óblíðar 

öldurnar og horfði á er skelin stakkst í gegn og hélt 

ferðinni áfram.   Eftir vatnsgang og barning á móti vindi 

og sjó komst lóðsbáturinn loks upp að skipshliðinni og 

var kaðli þegar kastað upp til skipverja sem tóku við 

spottanum öruggum handtökum og festu bátinn við 

skipið.   Allt gerðist þetta á mettíma að áliti Ólafs.    Eru 

íslenskir sjómenn enda þekktir fyrir snar og fumlaus 

handtök.   Áhöfnin stóð við lunninguna og var tilbúinn að 

kasta út bjarghring ef á þyrfti að halda.   Þaðan fylgdist 

hún með þegar tollverðirnir klæddir regnkápum gengu út 

úr stýrishúsi bátsins og náðu taki á stiganum fyrir framan 

þá á réttu róli og klifruðu upp og stigu niður á blautt 

dekkið hinum megin við lunninguna.   Á meðan á þessu 

stóð gekk sjórinn yfir bát og menn.   Allir voru mennirnir 

vel varðir þannig að þeir blotnuðu ekki nema í andliti og 

á höndum.   Þegar tollverðir lýðveldisins voru komnir um 

borð var lóðsbátnum sleppt og hann snéri strax við og 

hélt til hafnar undan veðrinu og í stæðið sitt neðan við 

hús hafnarvarðanna og beið átekta hvort skipinu yrði 

hleypt inn í höfnina eða það þyrfti að liggja áfram á ytri 

höfninni, eins og allt útlit var fyrir.   Ólafur fylgdist með 

mönnunum er þeir gengu rösklega eftir þilfarinu og upp 
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stigann og hurfu inn í mannaíbúðirnar.   Þeir urðu fegnir 

að komast inn í skjólið og hitan inni.   Samkvæmt vana 

myndi taka tollverðina einn og hálfan til tvo klukkutíma 

að afgreiða skipið áður en það gat lagst að bryggju.   Sem 

yrði líklega að fresta sökum veðurs. 

    Ólafi var ekki lengur til setunnar boðið.   Hann hafði 

enda lokið yfirreið sinni og fest og bundið það sem hann 

taldi að gæti fokið í veðrinu.    

    Ragnheiður var búinn að hella upp á kaffikönnuna.   

Ólafs beið því sjóðheitt kaffi og nýbakaðar kleinur þegar 

hann steig í hús.   Fólkið heima hafði fylgst með gangi 

mála út um gluggann og sá þegar Ólafur skreið eftir 

þakinu og negldi lausa plötuna og gerði það sem gera 

þurfti.   En nú var hann kominn inn heilu á höldnu og 

menn gerðust rólegri, vitandi sem var að hættan af 

fjúkandi þakplötum var ekki lengur til staðar. 

   Hilmar Skapti spurði elsta bróðir sinn margra spurninga 

sem reyndi eftir bestu getu að svara þeim á þann hátt sem 

drengurinn skildi.   Enn sem komið var virtist ekkert lát 

vera á veðurofsanum og veðurspáin í útvarpinu jók 

mönnum ekki bjartsýni um framhaldið.   Djúp lægð var 

kyrrstæð skammt frá landinu.   Stæðist veðurspáin mundi 

veðrið haldast óbreitt, jafnvel fram á miðjan næsta dag.   

En öll él styttir upp um síðir og hefur ekki enn komið það 

veður á Íslandi sem ekki þarf að beygja sig fyrir tíð og 

tíma. 

    Í fréttatíma útvarps klukkan nítján greindi fréttamaður 

frá að tjón hefði hlotist af í borginni og að járnplötur og 
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annað lauslegt fokið og brotið rúður og skemmt bíla án 

þess að valda slysum á fólki.   Tvær trillur sukku í 

höfninni.   Eigendum hafði ekki borið gæfa til að koma 

þeim á land áður heldur en veðrið skall á og því farið sem 

fór.   Og aðrar álíka fréttir heyrði heimilisfólkið í litla 

kotinu án þess að geta nokkuð gert sem breytti orðnum 

hlut.   Olíuskipið lá enn á ytri höfninni og beið 

skipstjórinn eftir að fá fyrirmæli hafnarstjórans um að 

leggjast upp bryggju.   Tollverðirnir urðu því að hýrast 

um borð.   Óráðlegt þótti að senda lóðsbátinn aftur út til 

að sækja mennina.   Þeir dvöldu í góðu yfirlæti um borð 

og fengu góða aðstöðu fyrir sjálfa sig.   Var pláss enda 

nóg í skipinu og gestaklefar bæði stórir og vel búnir 

húsgögnum. 

    Er fjölskyldan í litla kotinu gekk til náða mátti heyra 

að veðrið var eilítið byrjað að ganga niður, þrátt fyrir 

ítrekaðar spár veðurstofunnar um annað.   Ragnheiður 

vildi sjá til hvernig yrði um morguninn, hvort ráðlagt 

væri að senda krakkanna í skólann eða gefa þeim frí.   

Það myndi bara koma í ljós.   Fólkið fékk sér 

mjólkursopa og ögn af brauði og skreið svo hver í sitt 

bæli og skömmu síðar voru ljósin slökkt og vindgnauðið 

eitt tók við.   Öðru hvoru hristist litla kotið á eyrinni unda 

vindhviðunum. 
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Sveinn Helgi kemur í land. 

11 kafli 

Um nóttina tók að lægja.   Skipstjóri stóra olíuskipsins 

gat loksins látið vaktina ræsa út  mannskapinn til að létta 

ankerum og sigla skipinu í höfn.   Skipstjórinn, 

skeggjaður maður nálægt sextugu og þéttur á velli, var 

vel kunnugur öllum staðháttum í firðinum og vissi að 

fjörðurinn var tiltölulega öruggur sæfarendum og djúpur 

og síðasti spölurinn inn fyrir garðanna tvo laus við 

stórhættulega boða og blindsker.   Bein leið var inn í 

höfnina þaðan sem skipið var.   Vindur hafði snúist 

skömmu áður en skipið létti ankerum og blés úr austri 

sem varð þess valdandi að olíuskipið snéri stefninu í átt 

að hafnarmynninu þegar skipstjórinn tók sína ákvörðun.   

Vegna kunnáttu sinnar, reynslu og þekkingar í gegnum 

áralanga sjósókn og skipstjórn, þurfti hann ekki á aðstoð 

leiðsögumanns að halda til að stýra fleyinu inn í höfnina.   

Hafði hann enda lengi siglt til bæjarins á skipum sem 

hann hafði stjórnað í gegnum árin.   Blikkandi vitinn sem 

staðsettur var á háum hól ofarlega í bænum var líka ágætt 

leiðsögutæki sem gagnaðist vel sæfarendum sem fóru um 

höfnina. 

    Um fjögur leitið árdegis fékk umsjónarmaður 

lóðsbátsins hringingu frá loftskeytamanni olíuskipsins 

sem tjáði honum að þeir væru á leið inn og þyrftu aðstoð 

bátsins við að leggjast upp að suður-garðinum.   

Manninum var því ekki lengur til svefnsins boðið.   Hann 

dreif sig í fötin, fékk sér eldsnöggan kaffibolla í 

eldhúsinu heima hjá sér, tók bíllyklana sem héngu á 
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snaga við útidyrnar, settist inn í bifreiðina og ók sem leið 

lá til hafnarinnar.   Fimmtán mínútum síðar var hann 

kominn um borð í lóðsbátinn og búinn að gangsetja 

vélina, losa endanna að framan og aftan, sem bundu 

bátinn fastan við bryggjuna og lagður af stað til móts við 

stórt skipið.   Báturinn valt lítið eitt í höfninni.   Dálítil 

alda var þarna ennþá þótt óveðrið væri að mestu gengið 

niður.   Skipstjóri bátsins var klár í að aðstoða dallinn og 

var kominn á staðinn þegar skipið þurfti á aðstoð hans að 

halda.   Á réttu augnabliki byrjuðu skrúfublöð beggja 

skipanna að róta upp sjónum.   Sömuleiðis gengu 

stýrisblöð beggja fleyanna á bakborða og stjórnborða 

undir yfirborði sjávarins þegar mennirnir snéru 

stýrishjólunum til vinstri og hægri, eftir því sem þurfti.   

Mikil átök urðu er þungt fulllestað skipið byrjaði að 

snúast.   Litli lóðsbáturinn lá nú með stefnið aftanvert við 

hitt skipið og ýtti á það með fullri vélarorku.   Þrátt fyrir 

mikinn stærðarmun gat litla fleyið hjálpað risastóru 

olíuskipinu að leggjast upp að viðlegukantinum.   Þegar 

skipið var lagst að þilinu gat áhöfnin fyrst komið endum í 

land og bundið dallinn og undirbúið dælinguna í land.   

Þegar smásalan fékk svo olíuna og bensínið til sín gátu 

eigendur báta, skipa, bíla og flugvéla fyrst notfært sér 

varninginn til að komast á milli staða á bifreiðum sínum 

og útgerðarmennirnir haldið skipum sínum á sjó.   Svona 

vinna hlutirnir saman og virka hvor með öðrum þegar 

allir hlekkir keðjunnar halda og eru sterkir. 

    Ragnheiður vaknaði um nóttina.   Hilmar Skapti vakti 

hana og var eitthvað órór eftir slæmar draumfarir og 

þurfti hún að róa drenginn niður til að hann gæti sofnað 

aftur.   Þegar hann var sofnaður á nýjan leik gekk hún að 
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glugganum í herberginu og dró tjöldin eilítið til hliðar og 

sá þegar skipverjar olíuskipsins voru að hífa ankerin um 

borð og skipið tók skriðið áleiðis til hafnar.   þótt veðrið 

léti enn vita af sér með hvössum hviðum sem gengu yfir 

hús og eyri hafði það samt að mestu gengið niður og 

hættan af skemmdum af þess völdum afstaðin í þetta 

sinn.   Sífellt lengra leið á milli þess að hvass vindurinn 

léti á sér kræla. 

    Án þess að Ragnheiður veitti því athygli hafði Ólafur 

sonur hennar einnig vaknað um nóttina.   Hann þorði ekki 

annað en að klæða sig í fötin og fara út og athuga í kring 

um húsið og gömlu ónotuðu gripahúsa byggingarnar 

hvort allt væri með feldu og hver hlutur á sama stað og 

hann skildi við hann kvöldið áður.   Litla kotið á eyrinni 

hafði sloppið með skrekkinn.   Rokið hafði ekki skemmt 

neitt sem viðkom fjölskyldunni og mátti þakka það Ólafi, 

sem sama dag og veðrið var æddi út í vindinn með nagla 

og hamar og gekk frá hlutunum þannig að þeir héldust 

þar sem þeir áttu að vera og fóru hvergi. Greinilegt var að 

Guð var með verndarhendi sína yfir fjölskyldunni á 

þessum tíma. 

    Ólafur skreið aftur upp í og sömuleiðis Ragnheiður 

móðir hans í sitt rúm og sváfu bæði vært til morguns. 

    Nýr dagur rann upp. 

    Þar sem bifreið fjölskyldunnar var ennþá á verkstæði 

var ekki um annað að ræða fyrir Ólaf en að klæða sig vel 

og ganga til vinnu sinnar.   Úti var fremur svalt en öll 

átök í veðrinu voru liðin hjá.   Við beygjuna niður 
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troðningana mætti hann Geir bónda á Ljósakoti sem var á 

leið í bæinn á Villis-jeppanum sínum frá ameríska 

hernum.   Þegar bandamönnum hafði tekist að koma á 

friði í Evrópu í maí 1945 varð fljótlega hægt að kaupa 

nokkra af þessum jeppum ameríska hersins.   Þetta 

notfærðu líka margir íslenskir bændur sér.   Ólafur þáði 

far með Geir og steig upp í bílinn og settist í framsætið, 

við hlið bílstjórans.   Að loknum vinnudegi var Ólafur 

búinn að ákveða að kíkja á bátinn sinn og athuga hvort 

veðrið hefði komið óþægilega við knörr sína og jafnvel 

velt henni á hliðina og skemmt.   Alltént var ekki annað 

gerandi heldur en að fara á staðinn og sannreyna í eigin 

persónu hvort eitthvað hafi gerst. 

    Klukkan að ganga átján kom Ólafur að bátnum sínum í 

fjörukambinum.   Báturinn var ennþá á réttum kili en 

seglið hafði rifnað af í veðrinu og lá að hluta til við hlið 

bátsins.   Eigandi bátsins við hliðina var ekki eins 

heppinn.   Búkkinn undir bátnum hafði losnað frá sem 

olli því að báturinn valt á hliðina.   Engar sjáanlegar 

skemmdir voru á bátnum.   Báturinn var um átta tonn að 

stærð og lán í óláni að hann var ystur og valt á þá hlið 

sem engin bátur var nálægur.   Skemmdir af hans völdum 

urðu því engar á öðrum fleyjum.   Vegna stærðar sinnar 

myndi vera nokkrum erfiðleikum bundið að koma honum 

aftur á réttan kjöl og yrði ekki öðruvísi framkvæmt nema 

með aðstoð krana.   Tala þurfti við hafnarstjórann í 

slíkum erindum.   Höfnin hafði yfir tveimur löndunar 

krönum að ráða og voru tilbúnir að leigja þá út eða lána 

þá í neyðartilfellum sem þessum. 

Dagar og vikur líða. 
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Tveimur og hálfum mánuði eftir óveðursdaginn og 

nóttina sigldi botnvörpungurinn sem Sveinn Helgi 

starfaði á, rólega inn í höfnina fulllestaður flöttum og 

söltuðum þorski aðallega af vestfjarðamiðum og 

miðunum suður af Vestmannaeyjum.   Klukkan var 

rúmlega sex að morgni.   Mennirnir stóðu fram á hvalbak 

í klofstígvélum.   Nokkrir af frammá-mönnunum voru 

einnig klæddir í sjóstakka til hlífðar.   Stýrimaðurinn var 

með logandi vindill í munninum, tilbúinn að varpa 

kastlínunni í land undireins og skipið kæmi nógu nálægt 

bryggjunni.   Bryggjuvörðurinn var sömuleiðis klár að 

sínu leiti að taka á móti endanum frá skipverjum.   

Sveinn Helgi var einmitt á vakt þegar skipið kom.   Hann 

ásamt þrem mönum var klár afturá.   Hann var klæddur 

þykkri blússu, derhúfu, klofstígvélum og með bláa 

gúmmívettlinga á höndum.   Kyrrð og friður ríkti á 

staðnum svo snemma morguns og yfir skipinu, sem 

tignarlega sigldi inn í höfnina og virtist líða áfram eins og 

einhver ósýnileg hönd ýtti því áfram í átt að 

hafnarbakkanum.   Á réttu augnabliki sveiflaði 

stýrimaðurinn hendinni með kastlínunni og sleppti 

pungnum á réttu andartaki og línan klauf loftið og lenti 

beint fyrir framan bryggjuvörðurinn sem undireins tók 

línuna upp og byrjaði að draga hana til sín.   

Fastsetningar tóið var bundið í enda línunnar.   Þegar 

lykkjan var komin upp á bryggjuna smeygði 

hafnarvörðurinn henni yfir bryggjupollann og leisti 

kastlínuna sem skipverjar höfðu bundið í enda tósins frá.   

Einn hásetinn var tilbúinn frammá með stuðpúðann til að 

mýkja höggið sem kæmi er stefnið snerti bryggjuna.   

Skömmu áður en það gerðist rótuðu skrúfublöðin upp 

sjónum með miklum gassagangi.   Þetta stöðvaði skriðið 
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á skipinu og hindraði það í að rekast á bryggjuþilið og 

valda skemmdum á bryggju og eða skipi.   Þegar 

springurinn var kominn á bryggjupollann hringdi 

Sigurjón skipstjóri niður í vélarúmið og vélstjórinn setti 

stórann rokkinn á hæga ferð áfram.   Skrúfan rótaði 

augnablik upp sjónum nógu lengi til að skipið náði ferð 

og sigldi í endann og strekkti hann svo að brakaði vel í 

og lagðist smá saman með afturendann upp að 

bryggjunni..   Eftir um tuttugu mínútur var hlaðinn 

togarinn kominn allur upp að viðlegukantinum og allir 

endar komnir í land sem þangað áttu að fara og 

mannskapurinn búin að vefja þeim sikk sakk á pollana 

um borð.   Þegar búið var að ganga frá var 

mannskapurinn laus og gat farið og tygjað sig í land og 

þangað sem hver og einn vildi sjálfur fara í sínu fríi.   

Aðalvél togarans hljóðnaði og við tóku skellirnir í 

ljósavélunum.   Ljósin í skipinu slokknuðu augnablik á 

meðan vélstjórinn skipti rafalinum frá aðalvél yfir á 

ljósavélarnar. 

    Á meðan á öllu þessu gekk kom blár Blöðru skódi 

akandi niður bryggjuna.   Bifreiðin stöðvaðist við hlið 

skipsins og út steig maður kominn yfir miðjan aldur með 

hatt á höfði.   Skódinn hafði greinilega ekki fengið 

reglulegan þvott hjá eiganda sínum og ekki heldur bón.   

Á sumum stöðum á hliðum bílsins og húddi mátti sjá 

rispur og að lakkið hafði brotnað af svo að skein í óvarið 

járnið eða í rauða undirmálninguna.   En hvað gerði það 

til?   Bifreiðin kom eiganda sínum oftast nær á milli 

staðanna sem hann hugðist fara á.   Grímur gamli var 

mættur til leiks eins og hann líka var búinn að lofa félaga 

sínum er þeir fáeinum vikum fyrr kvöddust á bryggjunni. 
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    Leigubíll kom aðvífandi og stöðvaðist við hlið 

nýkomna togarans og beið með vélina í gangi.   Skipverji 

hafði pantað sér bíl.   Leigubílstjórinn kveikti á útvarpinu 

og fann Keflavíkurútvarpið, Kanann.   Verið var að spila 

nýjasta smellinn með hinum Bandaríska Elvis Presley.   “ 

Hound Dog “ – var lagið sem leigubílstjórinn hlýddi á í 

flutningi þessa fyrrum vörubílsstjóra sem orðin var að 

heitasta átrúnaðargoði unga fólksins í heiminum.   

Bílstjórinn trommaði með fingrinum á stýrið í takt við 

tónlistina og blístraði lagið um leið.   Hann gaf sér þó 

tíma frá bæði trommuleiknum og blístrinu til að fara ofan 

í brjóstvasa skyrtunnar og ná þar í vindlingapakka og 

kveikja sér í Camel- sígarettu.   Meðfram öllu þessu 

fylgdist hann með gangi mála.   Hve lengi biðin yrði gat 

bílstjórinn ekki vitað um.   En mælirinn gekk og hann 

þekkti viðkomandi sjómann og vissi að hann borgaði 

samkvæmt stöðu mælisins, hver svo sem mælastaðan á 

endanum yrði.   Í aftursæti bifreiðarinnar mátti greina 

svartan poka með áfengi í.   Annar vélstjóri á skipinu 

gekk í land með sjópoka sinn og settist í framsæti 

bifreiðarinnar.   Leigubílstjórinn teygði sig í aftursætið og 

tók þaðan eina flösku úr svarta pokanum og rétti 

manninum.   Vélstjórinn tók brosandi út að eyrum við 

varningnum og skrúfaði tappann af í hasti skellti 

flöskunni upp að vörunum og tók stóran sopa úr henni.   

Hann gretti sig og hristi áður en hann skrúfaði tappann á 

aftur.   Ekki var laust við að maðurinn kúgaðist lítillega 

við sopann.   En að hans áliti var ekki eftir neinu að bíða.   

Skipið var búið að vera hátt í þrjá mánuði á sjó án þess að 

koma í land.   Ef undan eru skildir fáeinir klukkutímar í 

miðjum túr til að sækja olíu og vatn, ásamt salti og meira 

af vistum í afdönkuðu krummaskuði á Grænlandi. 
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    Grímur beið ekki eftir að Sveinn Helgi kæmi upp 

heldur klifraði hann niður stigann sem lá utan á 

bryggjunni og fór um borð.   Sveinn Helgi var einmitt að 

klæða sig úr þykkri blússunni í stakkageymslunni frammí 

er Grímur kom til hans.   Þeir tókust í hendur og úr 

augum þeirra mátti greina vináttu og hlýjan hug hvor til 

annars.   Í túrnum hafði Sveinn Helgi ákveðið að láta 

skegg sitt vaxa og var hann kominn með myndarlegt 

alskegg er vinirnir hittust í stakkageymslunni. 

    Fyrstu orð Gríms gamla við vin sinn voru þessi:   “ 

Hvað ertu búinn að gera við andlitið á þér, drengur? “ 

    Sveinn Helgi hló og sagði:   “ Þetta er hið eina sem 

maður getur safnað.   Ekki er aurnum alltént fyrir að fara 

hjá manni. “ 

    Háseti, sem lengi hafði starfað með Sveini Helga, vatt 

sér að honum áður en hann gekk í land með poka sinn og 

spurði hvort þeir ættu ekki að hittast á sjoppunni ofan við 

höfnina eftir hádegið og fá sér að venju í glas saman.   

Sveinn Helgi afþakkaði gott boð og sagðist hafa öðrum 

hnöppum að hneppa.   Grímur gamli gekk þá að og 

blandaði sér í málið og bauðst í framhaldinu til að aka 

Sveini Helga heim í litla kotið og að kíkja á hann síðar 

um daginn og fræða hann meira um samtökin, sem hann 

hafði lítillega nefnt við hann í síðustu inniveru.   Sveinn 

Helgi skynjaði breytingu hjá sér og fann til friðar sem 

hann hafði ekki þekkt í mörg ár.   Vissulega hafði hann 

velt fyrir sér málinu í túrnum í fullri alvöru.   Að vísu 

hafði heimstímið verið honum svolítið erfitt.   Að venju 

fann hann til þessarar spennu innra með sér sem gerði að 
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verkum að hann átti erfitt með svefn á síðustu frívakt 

áður en komið var í land.   Hann þekkti einkennin.   

Strákarnir höfðu meira og minna setið inn í borðsal 

síðustu klukkutímanna áður en þeir komu í höfn og reykt 

sígarettur og sagt sögur af sjálfum sér og öðrum sem 

reikuðu drukknir um götur borgarinnar og framkvæmdu 

allskonar fíflskuverk sem sögumönnum fundust fyndin.   

Upprifjunin á þessum hlutum var í raun ekkert annað en 

að mennirnir undirbjuggu sjálfa sig undir það sem koma 

skyldi í inniverunni framundan og var þeirra leið til að 

gera tilraun til að létta á eigin innri spennu sem hugsunin 

um vímu áfengisins olli í höfðum þeirra.   Það var hlegið 

og slegið á létta strengi og brandarar sagðir.   Sveinn 

Helgi kannaðist vel við þessi einkenni og fann hvernig 

slíkt tal spennti hann sjálfan upp ásamt mönnunum sem 

voru inni og gerði þá alla órólega í sálinni.   Lifnaður 

hans á umliðnum árum og fíknin í vímu áfengisins 

orsakaði spennuna og svefnleysið hjá honum og hinum í 

hópnum.   Og líka þess vegna komu þeir saman til að 

spjalla.   Að þessu leiti var þetta heimstím í engu öðruvísi 

en önnur heimstím síðustu ára höfðu verið.   Nema helst 

að því leiti til að nú langaði Sveini Helga ekki lengur til 

að vera þátttakandi í sögum og tali félaga sinna um 

gömul fyllirí.   Sveinn Helgi var ákveðin í að takast á við 

vandamál sitt og láta á það reyna hversu öflug samtökin 

væru sem Grímur gamli hafði kynnt fyrir honum.    

    Klukkan leið sekúndu eftir sekúndu sem á endanum 

breyttust yfir í mínútur og mínúturnar urðu að einni 

klukkustund, sem var tíminn frá því að Grímur gamli 

kom um borð.   Og mönnunum var ekki lengur til 

rabbsins boðið.   Kona og börn biðu heima eftir að sjá og 
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hitta Svein Helga.   Grímur gamli tók sjópokann með 

óhreinum fötunum í og bar hann fyrir vin sinn.   

Ragnheiður myndi sjá um að þvo þennan þvott áður en 

eiginmaður hennar léti næst úr höfn.   Nokkrir flakaðir 

ýsutittir lágu snyrtilega frágengnir ofan í pappakassa á 

fremstu lestarlúgunni sem hann hirti úr síðasta holinu 

áður en skipstjórinn tók stefnu í land og mennirnir gátu 

gengið frá dekkinu, bundið trollið upp á síðunni og 

hreinsað og spúlað dekkið.   Búið var að binda um 

kassann með trollgarni.   Flökin voru handa fólkinu í litla 

kotinu á eyrinni.   Grímur gamli og Sveinn Helgi gengu 

saman aftur dekkið og upp á bátaþilfarið og yfir 

landganginum í land og settust innan skamms inn í 

blöðru Skódan.   Skömmu síðar óku þeir af bryggjunni og 

tóku stefnuna á eyrina hinum enda bæjarins.   Allt var 

óbreitt og húsin voru enn á sínum stað og sömuleiðis 

manngert klettaþilið sem myndaðist þegar sprengt hafði 

verið fyrir götunni meðfram sjónum sem lá fram hjá 

slippnum í bænum og áfram suður.   En Sveinn Helgi 

hafði svo sem ekki átt von á stórfelldum breytingum í 

bænum sínum á meðan hann var á sjó að fletja og salta “ 

þann gula.”  Við dyrnar hleypti Grímur vini sínum út og 

snéri við og hélt til síns heima.   Allir voru í fastasvefni í 

litla kotinu.   Enda ekki enn kominn venjulegur 

fótferðatími.   Hann gekk hægum skrefum inn ganginn og 

í eldhúsið og settist við snjáða borðið sem þar var og fékk 

sér volgt kaffi úr kaffibrúsa frá kvöldinu áður. 

    Hilmar Skapti vaknaði við umganginn og fór framúr 

og hitti þá föður sinn sem sat við borðið og sötraði 

ylvolgan kaffisopann á meðan hann fletti rólega í 

gömlum dagblöðum.   Drengurinn gladdist að sjá föður 
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sinn aftur.   Skömmu síðar kom Ragnheiður kona hans 

fram.   Og svo heimilismenn einn á eftir öðrum.   

Dagurinn lofaði góðu. 
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Innivera Sveins Helga 

12 kafli 

Eftir um tvær vikur mundu jólin ganga í garð á Íslandi og 

um leið styttist óðfluga í árið 1956. Ekkert bendi til 

annars en að árið yrði kvatt með venjubundnum hætti, 

flugeldum og tveim brennum í bænum sem krakkarnir 

myndu sjá um að draga saman í og raða upp í háa og 

myndarlega bálkesti.   Efniviðurinn í brennurnar var 

fenginn hér og þar í bænum, frá dekkjaverkstæðunum, 

verslunum og í kringum nýbyggingarnar í bland við 

gamla dívana og rúm frá heimilunum ásamt öðru úr sér 

gengnu dóti. 

Hilmar Skapti hafði stækkað heilmikið og árin að baki 

hjá honum orðin þrjú og nokkrum mánuðum betur.   

Föður hans fannst hann vera orðin stærðar strákur.   

Ragnheiður átti til föt af eldri börnunum í ýmsum 

stærðum sem komu sér nú vel á strákinn.   Fötunum sem 

voru heil hafði hún haldið til haga og geymt ofan í gömlu 

kommóðuskúffunni sem móðir hennar gaf henni er 

Ragnheiður hóf á sínum tíma búskap með Sveini Helga.   

Þennan fatnað hafði hún nýtt á yngri börn þeirra eftir því 

sem þau komu í heiminn og færi gafst á að nýta 

fatnaðinn.   Enda ekki vanþörf á að eiga til ýmsar stærðir 

á drenginn sem stækkaði upp úr hverri brók, peysu og 

skyrtu eftir annarri í sínum hraða líkamlega vexti.   

Ragnheiður var þannig alin upp í foreldrahúsum að gott 

væri að geyma föt barnanna til að brúka á hin yngri, er 

fjölskyldan stækkaði.   Þannig spöruðust líka heilmiklir 
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peningar í fatakaupum sem á móti jók hagkvæmni 

heimilisrekstursins.   Drengurinn var einnig og eðlilega 

orðin töluvert þyngri.   Það fann Sveinn Helgi undireins 

og hann lyfti honum upp og tók strákinn í fangið. 

    Hilmar Skapti horfði á föður sinn þar sem hann sat í 

fangi hans og lét svo litla lófann sinn leika um vanga 

hans og strauk lófanum um allt þetta þétta og svolítið 

stinna hár sem þar var.   Honum fannst skrítið að sjá 

föður sinn allt í einu kominn með alskegg og varla að 

blessað barnið hafi þekkti hann aftur um morguninn 

þegar það kom grútsyfjað fram úr rúminu sínu og 

feðgarnir hittust við gamla eldhúsborðið, eftir nokkra 

vikna aðskilnað. 

    Ragnheiður varð ekkert undrandi á þessari 

skeggsöfnun eigin manns síns.   Allan búskapartíma 

þeirra hafði maður hennar annað veifið látið sér vaxa 

skegg.   Hún minntist þess einmitt að hann var 

allskeggjaður er þau hittust í fyrsta skiptið fyrir margt 

löngu.   Það gerðist á sveitaballi í félagsheimili 

Flóamanna og með þeim hætti að Ragnheiður gekk 

meðfram borðaröðinni, sem var til hliðar við dansgólfið, 

innanum og samanvið hávaðann sem barst frá 

hljómsveitinni sem sá um svokallað fjör á staðnum, þegar 

hún sá ungan mann koma á móti sér sem að hennar áliti 

var dálítið utan við sig.   Er þau voru um það bil að 

mætast hrasaði ungi maðurinn skyndilega um eigin fætur, 

missti jafnvægið og stangaði hana óvart í bringuna með 

höfðinu.   Hann hafði verið eitthvað þungt hugsi eða að 

leita að tíndum hlut sem lá á gólfinu á þessu andartaki og 

gekk með höfuðið ofan í bringunni þegar hann lenti í 
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þessu óheppilega og jafnframt óþægilega atviki, eða 

slysi.   þegar Ragnheiður leit til baka fannst henni þetta 

atvik vera eilítið spaugilegt.   Ragnheiður greip í hinn 

valta unga mann í einhverju fáti og mýkti lendingu hans 

heilmikið er hann snerti gólfið.   Maðurinn reis 

eldsnöggur aftur upp á fæturna og brosti vandræðalegur 

til hennar og bað hana margfaldlega afsökunar á þessari 

framkomu sinni og flýtti sér sem skjótast í burtu.   Hann 

vildi sem hraðast láta sig hverfa í mannhafið, eftir 

sneypuna.   Síðar um kvöldið hittust þau svo aftur og 

tóku að spjalla saman.   Ungi maðurinn var þá kominn 

vel í skál og átti auðveldara með að tjá sig en var fyrr um 

kvöldið.   Spjallið endaði með dansi þeirra á dansgólfinu 

í takt við hjómanna sem hljóðfæraleikararnir framkölluðu 

með aðstoð trommanna, gítarana og píanósins.   Síðar, 

þegar þau fóru að hittast oftar, og þá í bænum, og tala 

betur saman komst Ragnheiður að því að maðurinn, sem 

stangaði hana óvart í bringuna á balli í Flóanum, hét 

Svein Helgi Guðmundsson og var sjómaður sem skvetti í 

sig áfengi í landi.   Á þeim tíma gerði hún enga 

athugasemdir við slíkt líferni Sveins Helga, sem hún fann 

í hjarta sínu að yrði eiginmaður hennar.   Margar aðrar 

sjómannskonur bjuggu við svipað ástand heima.   Sumar 

af þessum konum þekkti hún og hafði oft spjallað við 

þær.   Henni var því vel kunnugt um fjarvistirnar og að 

allt heimilishald og barnauppeldi lenti að stærstum hluta 

á herðum sjómanns konunnar.   En þetta var bara 

veruleiki á Íslandi sem yrði ekki breytt með neinum 

einföldum hætti.   Líf sjómannsins og fjölskyldu hans er 

einfaldlega svona.   Lífið í bænum snérist líka mikið um 

fisk, aflabrögð, báta og togara, frystihúsin, vinnuna á 

reitnum, skreiðina sem hékk í hjöllunum víðsvegar í 
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bænum.   Á þeim tíma þótti það heldur ekkert tiltökumál 

og jafnvel sniðugt að koma drukkinn um borð í togara 

sem var að leggja í hann og var að margra áliti hluti af lífi 

togarasjómannsins.    

   “ Æ, stráka greyin eiga það nú inni að fá sér ærlega 

neðaníþví eftir allt puðið og vosbúðina á sjónum.   Þeir 

eru ekki verri en hinir sem drekka um hverja helgi “ – 

sögðu margar af gömlu konum í bænum og tóku upp 

hanskanna fyrir strákunum þegar einhver benti á 

fyrirferðina í sumum þeirra undir áhrifum á meðan aðrir 

unnu sína vinnu á virkum dögum vinnuvikunnar. 

    Ári eftir atburðinn í Flóanaum ákváðu Ragnheiður og 

Sveinn Helgi að eigast og ganga í heilagt hjónaband.   

Séra Friðrik gaf þau saman.   Skömmu síðar fæddist 

Ólafur, fyrsta barn þeirra.    

    En frá þessum atburði voru liðin mörg ár og hafði 

mikið vatn runnið til sjávar og ýmislegt gerst.   Einkum 

og sérílagi vegna óreglu Sveins Helga.   En börnin 

fæddust eitt af öðru og voru orðin sjö þegar hér var 

komið sögunnar.   

    Rétt fyrir klukkan fjórtán ók Grímur gamli í hlað eins 

og hann hafði lofað Sveini um morguninn.   Fundur 

Antons-samtakanna átti að hefjast fjórtán þrjátíu í salnum 

sem samtökin leigðu í bænum.   Grímur talaði um það á 

síðasta fundi samtakanna að líklega kæmi hann með gest 

með sér á næsta fund og bað fundarmenn endilega um að 

taka vel á móti honum.   Maðurinn væri tilbúinn til að 

takast á við drykkjuskapinn og þyrfti hjálp við það eins 
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og aðrir í salnum.   Málaleitan Gríms var vel tekið.   

Menn glöddust yfir hverjum aðila sem játaði sig sigraðan 

í glímunni við harðstjórann og einræðisherrann Bakkus, 

sem hafði tekist að píska alla inni áfram með hnútasvipu í 

langan eða skamman tíma uns dauðinn einn blasti við 

sumum af þeim í öllum sínum óhugnaði.   Og suma af 

gömlu félögunum hafði dauðanum tekist að hrifsa til sín. 

    Grímur gamli gekk inn í eldhúsið og settist við borðið 

eftir að hafa heilsað öllum inni.   Hilmar Skapti þekkti 

manninn aftur og fór til hans og sagði honum frá því að 

einu sinni hafi hann gengið aleinn niður túnið og alla leið 

niður í fjöru og séð fisk í polli sem hafi orðið eftir þegar 

fjaran kom og ekki náð að fylgja vatninu þegar það 

minnkaði um stundarsakir og því orðið strandaglópur í 

pínulitlum polli.   Grímur gamli sagði drengnum frá því 

að stundum synti rauðmaginn mjög nálægt fjöruborðinu á 

vorin og yrði stundum eftir í svona pollum og þyrfti að 

húka þar króaður af þangað til nýtt flóð kæmi og bjargaði 

honum úr prísundinni.   Þá tók drengurinn í hönd hans og 

vildi fá hann með sér niður í fjöruna til að bjarga litla 

fiskinum ef hann væri þarna ennþá og gefa honum líf.   

En Grímur gamli brosti og fræddi drenginn og sagði 

honum sannleikann í málinu að enginn rauðmagi væri í 

firðinum á þessum árstíma.   Þá róaðist drengurinn og fór 

að huga að litabókinni sem Erla systir hans hafði eitt sinn 

gefið honum.   Litabókin lá á gólfinu undir einum 

eldhússtólnum ásamt kassa með vaxlitum í og voru 

litirnir í öllum regnbogans litum. 

    Eftir kaffisopa og frekara spjall var kominn tími til að 

fara.   Fundurinn í bænum mundi senn hefjast.   Sveinn 
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Helgi vildi ekki mæta of seint á sinn fyrsta fund hjá 

Antons-samtökunum.   Ragnheiður óskaði manni sínum 

allrar blessunar og þakkaði Grími gamla fyrir velviljann 

og að vilja eyða af tíma sínum til að rétta þeim 

hjálparhönd.   Tár runnu niður kinnar hennar er mennirnir 

yfirgáfu heimilið.   Konan tárfelldi vegna breytinganna 

sem hún var þegar farinn að merkja á Sveini Helga.   Oft 

hafði maður hennar gefið fjölskyldunni loforð um að láta 

af drykkjuskapnum og jafnharðan svikið sín loforð og 

ekki sleppt flöskunni og hún mundi raunar ekki öll 

skiptin sem maður hennar hafði sett heimilið á hvolf 

þegar hann tók sín drykkjuæði heima.    

    Hún gekk út á stéttina og fylgdist með þegar Grímur 

ók bifreiðinni eftir veginum sem lá til bæjarins.   

Ragnheiður var búinn að ákveða að baka nokkrar vöfflur 

og búa til kakó með þeyttum rjóma handa manni sínum 

og öðrum fjölskyldumeðlimum og halda upp á þessi 

merku tímamót sem hún fann í hjarta sínu og trúði að 

voru að verða í lífi hennar og allrar fjölskyldunnar 

sameiginlega í litla kotinu á eyrinni.   Ragnheiður 

þurrkaði tárin með svuntuhorninu sem hún hafði bundið 

framan á sig til að hlífa fatnaðinum á meðan hún hrærði 

deigið í baksturinn og bakaði vöfflurnar.    

    Í því sem Sveinn Helgi og Grímur óku úr hlaði mátti 

sjá skip í eigu Eimskipafélagsins sigla á hægri ferð inn 

fjörðinn og framhjá litla húsinu.   Skipið átti að lesta mjöl 

frá Mjölvinnslunni og flytja það til kaupenda í 

Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi.   Sölutregða var búin 

að vera á þessum mörkuðum í nokkurn tíma vegna 

verðfalls á afurðinni sem framleiðendur í landinu gátu 
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ekki sætt sig við.   Þetta orsakaði birgðasöfnun hjá 

bræðslunum víðsvegar um landið.   Í síðustu 

samningaferð samningamanna rofaði til og málin leystust 

og ásættanleg verð náðust og hjólin fóru aftur að snúast 

eðlilega í þessari deild atvinulífisins á Íslandi.   “ Fossinn 

“ var á hringferð kringum landið og lestaði mjöl á 

fjölmörgum stöðum og var þessi höfn aðeins ein af 

mörgum sem skipið þurfti til áður en lestar skipsins 

fylltust og skipstjórinn gat tekið stefnuna yfir hafið og 

áhöfnin fékk möguleika á að sjóbúa skipið og gera klárt 

til að takast á við óblítt Atlandshafið, þar sem allra veðra 

var von yfir vetramánuðina. 

Á meðan vinirnir óku til fundarins röbbuðu þeir margt 

saman og gáfu hver öðrum sína vitnisburði um lífið sem 

þeir höfðu lifað undir krumlu Bakkusar.   Grímur gamli 

var búinn að vera edrú um tíma og gat talað af reynslu og 

einnig gefið vini sínum samanburð á fyrra lífi og 

núverandi lífi.   Hann gat frætt Sveinn Helga um hvernig 

það sé að vakna án timburmanna og mórals hvern dag 

ársins og geta litið yfir liðin dag án þess að þurfa að 

glíma við óbermið sem blakkát og verkin sem unnin eru 

án vitundar mannsins og gera að verkum að 

drykkjumaðurinn þorir ekki að horfast í augu við sinn 

veruleika og tekur tappann aftur úr flöskunni.   Virkur 

alkahólisti kann bara eitt þegar erfiðleikar steðja að, hvort 

sem erfiðleikarnir eru af hans eigin völdum eða annarra.   

Að drekka meira og deyfa tilfinningar sínar.   Og í 

blakkáti sínu fremur hann allskonar hræðilegar syndir án 

þess að muna bofs hvað gerðist sem aðeins eykur 

eymdina og volæðið sem þó var nóg fyrir.   Sveinn Helgi 

þekkti þennan lið mætavel en ekki hvernig menn leysa úr 
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sínum málum án þess að hafa áður bragðað á veigunum 

til að deyfa huga sinn og slæva hjartað.   Hann var því 

um það bil að stíga inn í nýtt tímabil í sínu lífi sem myndi 

leiða inn í hjarta hans ljós, tækist honum ætlunarverk sitt.   

Að verða edrú. 

    Nokkrar bifreiðar stóðu á planinu þegar Sveini Helga 

og Grímur gamli komu.   Húsið var stórt timburhús sem 

Antons-samtökin leigðu undir fundi sína og var gengið 

inn í húsið að norðanverðu.   Regla í bænum hafði látið 

byggja þetta hús í kringum aldamótin 1900 og hafði 

húsið þjónað margháttuðu hlutverki í bæjarfélaginu.   Í 

munni bæjarbúa var þetta hús ævinlega nefnt “ 

Griðastaðurinn “- hvernig sem á þeirri nafngift stóð. 

    Grímur gamli lagði bílnum við hlið hinna bílanna sem 

stóðu á planinu.   Mennirnir stigu út úr bifreiðinni og 

gengu saman inn.   Sveinn Helgi var fremur kvíðin og 

ótti gerði vart við sig í brjósti hans.   Hann þekkti ekki af 

eigin reynslu út á hvað fundurinn nákvæmlega gekk.   

Hann fann ennfremur í hjarta sínu að hann var fráleitt 

tilbúinn til að ljósta öllu upp varðandi sitt líf frammi fyrir 

bláókunnugu fólki.   En hann hélt áfram.   Ákveðin í að 

sitja fundinn til enda. 

    Rétt við húsið rann lítill grunnur lækur til sjávar.   Ofar 

var brú inn í eina af íbúagötum bæjarins og fyrir ofan 

brúnna lítil tjörn sem endur syntu í og voru heimkynni 

fuglanna árið um kring.   Í miðri tjörninni var lítill 

manngerður hólmi fyrir endurnar til að gera hreiður í á 

vorin og verpa sínum eggjum og annast þau.   Og í 

fyllingu tímans fóru bæjarbúar að sjá andarunga synda í 
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hópum á eftir andamömmunum sem gættu þeirra.   

Tjörnin ól ungana upp.   Þar, syndandi um í sínum litla 

og fábrotna heimi, urðu þeir að fullvöxnum öndum sem 

verptu eggjum og áttu sjálfar unga.   Þannig viðhélst 

hringrás náttúrunnar á tjörninni.   Ein kynslóð anda tók 

við af annarri og yfir öllu þessu er skapari sem vakir yfir 

sinni sköpun í kærleika sínum og trúfesti.   Eilífur Guð, 

án upphafs og endis.   Eilífur, óaðfinnanlegur, heilagur 

Guð sem gaf Son sinn eingetinn til að allir menn 

frelsuðust og eignuðust eilífa lífið með skapara sínum 

fyrir trú sína á hann sem negldur var á kross og reis upp 

frá dauðum á þriðja degi, Jesús Krist.   Hallelúja. 

    Hurðin á aðalinngangi byggingarinnar var tvöföld og 

stóð annar helmingurinn opinn.   Gangurinn var lagður 

rauðu teppi og sömuleiðis rúmgóður salurinn inn af 

honum.   Inni gátu tvö, þrjú hundruð manneskjur hæglega 

setið áður heldur en talað væri um veruleg þrengsli.   

Stórt svið blasti við augum þegar inn var komið.   Þykkar 

gardínur voru dregnar fyrir sviðið.   Á gólfinu framan við 

sviðið var búið að koma fyrir pontu.   Um tuttugu og 

fimm manns voru í salnum er Grímur og Sveinn Helgi 

gengu inn.   Á veggjum héngu allskonar myndir og 

málverk eftir þekkta og óþekkta höfunda.   Ljósmyndir af 

góðborgurum bæjarins mátti einnig sjá á þessum stað.   

Myndir af gömlum konum og ungum konum.   Mönnum í 

smoking með pípuhatt á höfðinu, eða verkamenn með 

haka sína og skóflur og sjómenn í sinni múnderingu, 

klofstígvélum, sjóstökkum með sjóhatta á höfðinu, ásamt 

bændum sem sinntu bústörfum.   Á veggjum salarins 

ægði allri mannlífsflórunni saman sem var vel viðeigandi 

á fundi sem þessum.   Bakkus fer ekki á manngreinarálit 
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heldur heggur hvar sem hann getur.   Og eru höggin sem 

hann veitir þung sem ævinlega framkalla áverka hjá 

aðilanum sem verður fyrir þessum höggum sem með 

tímanum leiða inn marga bæði illkynjaðar og ólæknandi 

andlegar og líkamlegar meinsemdir. 

    Sveinn Helgi gekk að myndunum og skoðaði þær af 

áhuga.   Sumt fólkið á myndunum þekkti hann úr 

bæjarlífinu, annað var honum ókunnugt.   Hann staldraði 

við eina myndina.   Hún sýndi fimmtán ára strák á þrjátíu 

og fimm tonna bát úti á rúmsjó halda uppréttri hendi á 

löngu sem var jafn stór honum sjálfum.   Maðurinn var 

brosandi út að eyrum og greinilega stoltur af veiði sinni.   

Báturinn var á handfæraveiðum. 

Grímur gamli kom til Sveins Helga með auka kaffibolla 

og bauð honum rjúkandi kaffisopa, þar sem hann stóð við 

eina myndina á vegnum og virti hana vandlega fyrir sér.   

Með Grími í för var maður sem átti að leiða fundinn 

ásamt aðstoðarmanni sínum.   Maðurinn kynnti sig og 

sagðist heita Grétar Ingimundsson og vera búinn að vera 

frá allri áfengisneyslu í bráðum eitt ár, sem væri mikill 

sigur fyrir sig.   Grétar sagðist og starfa á skrifstofu hjá 

verslunarfyrirtæki í borginni sem þjónustaði bændur um 

allt land.   Hjá fyrirtækinu sem hann starfaði hjá gætu 

bændurnir verslað dráttarvélar og nýmóðins 

heyvinnslutæki beint frá framleiðandanum ytra, eftir að 

hafa fengið leyfi Innflutningsnefndar um heimild til 

kaupanna. 

    Grétar Ingimundsson, stjórnandi fundarins, steig fram 

og kallaði yfir salinn og bauð að fundurinn skildi hefjast 
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og bauð að menn fengju sér sæti.   Sveinn Helgi settist 

við hlið vinar síns og hlustaði á það sem fólkið hafði að 

segja um lífið með Bakkusi.   Margt sem kom fram 

þekkti Sveinn Helgi úr sínu eigin lífi og virtist honum að 

sumt af þessu fólki stæði í nánast nákvæmlega sömu 

sporum og hann sjálfur raunverulega gerði.   Algegnt var 

að menn fjölluðu um upplausn inn á heimilinu af völdum 

fyllirísins, skilnað sem vofði yfir þeim, eða hann var 

nýafstaðinn hjá alkahólistanum.   Svo komu aðrir 

vitnisburðir frá hinum sem voru með lengri edrú 

mennsku.   Þar kvað við annar tónn í einstaka tilfellum.   

Þetta fólk var sumt hvert komið aftur til síns heima og 

margir byrjaðir á nýrri byrjun í sínu lífi í faðmi konu, 

barna og í vernd heimilisins og stunduðu sín störf, eins 

og líka lög landsins gera ráð fyrir hjá hverjum og einum 

þegni landsins sem hefur heilsu og krafta til. 

    Þegar allir á mælendaskrá höfðu talað kom 

aðstoðarstjórnandinn sagði fáein orð og sleit næst 

fundinum.   Menn tóku saman blöð sín og skriffæri og 

gengu rólega fram.   Ingimundur tók að sér að hafa kaffið 

tilbúð þegar fundi lyki.   Sveinn Helgi fann að hann gat 

losað sig frá áfenginu.   Málið var að sleppa flöskunni og 

líta á hana sem liðna tíð.   Með stuðningi annarra 

fyrrverandi drykkjumanna og hvatningu frá þeim yrði 

gangan léttari.   Það skynjaði hann eftir þennan fyrsta 

fund hjá Anthons-samtökunum. 

 

 



129 
 

 

Barátta Sveins sjómanns. 

13 kafli  

Fundurinn skilaði sínu.   Hann vakti áhuga Sveins Helga 

á vandamálinu og sannaði fyrir honum svo ekki varð um 

villst að hann stóð fráleitt einn í þessu stríði við 

áfengisdjöfulinn.   Fundurinn hafði og sannfært hann um 

að margir aðrir, já, fólk úr öllum stigum samfélagsins 

glímdi á þessum vígstöðvum á áþekkan hátt og hann 

sjálfur.   Hópurinn, sem í sjálfu sér var sundurleitur og 

með ólíkan bakgrunn og uppeldi í farteskinu, átti við 

þetta sameiginlega vandamál að eiga, áfengisvanda.   

Sumir inni voru sjómenn eins og Sveinn Helgi, aðrir 

skrifstofufólk, verslunarmenn, bændur, uppflosnaðir 

bændur, mæður, feður, afar og ömmur.   Allskonar fólk.   

Þverskurður samfélagsins var þarna saman kominn.   

Fundurinn sannfærði hann einnig um að hann var ekki 

einn um að hugsa með sjálfum sér að líklega væri hann 

bara gallað eintak sem ekki væri viðbjargandi sem ekkert 

gott ætti skilið og því bara best að halda áfram sínu 

ömurlega lífi, í kvöl og helsi flöskunnar og deyja þar 

innanum sína líka, drykkjumenn eins og hann sjálfur var. 

    Sögurnar sem hann nam og heyrði á sínum fyrsta fundi 

Antons-samtakanna sannfærði hann um að menn gætu 

hætt sinni áfengisneyslu þótt hún hafi staðið yfir hjá þeim 

í langan tíma og endurheimt aftur það sem 

drykkjuskapurinn hafði þegar rænt hann um, eða var um 

það bil að stela frá honum.   Ætlaði hann að sætta sig við 

slíkt hlutskipti til dauðadags eða berjast á móti og sigra? 
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– voru spurningar sem Sveinn Helgi fannst hann 

skyndilega standa frammi fyrir, þar sem hann sat í sæti 

sínu við hlið Gríms gamla. 

    Á fundinum sté maður í pontuna sem í mörg ár hafði 

hvergi átt höfði sínu að að halla og hafst við árið um 

kring á berangri og á þessum tíma oftast nær sofið undir 

berum himni eða dregið sig undir eitthvert bátskriflið 

sem búið var að velta um í fjöruborðinu eða inn í 

hriplekan skúr.   Í besta falli gisti hann fangaklefa 

lögreglunar og svaf þar nótt og nótt.   Gleymdur flestum 

mönnum öðrum en lögreglunni sem annað veifið hirti 

hann upp þar sem hann lá og svaf svefni hins drukkna 

manns og kom honum fyrir í klefanum, innanum og með 

öðru ógæfufólki samfélagsins.   Bjargarlaus og án vonar 

um hjálp.   Dauður eða lifandi skipti hann ekki lengur 

máli.   Ekkert var framundan hjá þessum aðila nema 

drekka og ganga um meðal samborgaranna í sínum 

skítugu lörfum og tína fæðu upp úr ruslatunnunum og 

halda áfram að vera brandarefni fjölmargra manna og 

kvenna í borginni með viðurnefnið: “ Róninn á bekknum 

- haahaahahahaahaahaaa. “ 

    Þrátt fyrir sínar ytri aðstæður var það samt eitthvað í 

honum, langt inni í honum sjálfum, djúpt í hjartanu, sem 

minnti hann reglulega á fegurðina.   Þá fékk hann 

ævinlega fullvissu um að hann gæti gert betur og ætti 

betra skilið heldur en að deyja, þess vegna inn í garði, 

undir einu tré í eigu einhvers íbúans í borginni sem kæmi 

að honum látnum einhvern morguninn, órökuðum, 

vannærðum, uppflosnuðum, óhreinum.   Hina fögru sýn 

sína missti hann aldrei þótt fátt benti til í fari mannsins að 
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innra með sér bæri hann drauma um fegurð og heilbrigði 

og ætti sér heilnæmt takmark í lífinu.   Lengi vel varði 

þessi hugsun samt aðeins skamma stund.   Myrkur 

vímunnar kom og hvolfdist yfir hann með öllum þunga 

sínum, kulda og miskunnarleysi og svæfði hið góða sem í 

veikum mætti reyndi að brjótast fram til sigurs en tókst 

ekki.   Eins og myrkrið og hin illu öfl vildi slökkva allt 

fagurt sem eftir voru í hjarta mannsins strax í fæðingu, 

markvist og örugglega. 

    En samt gerðist undrið.   Á endanum gekk þessi maður 

í sjálfan sig og tók ákvörðun.   Öll löngun í áfengi vék 

burt frá honum eina nóttina og inn kom friður sem hann 

vissi ekki um að væri til.   Allra síst í hjarta hans sjálfs.   

Maðurinn endaði sinn vitnisburð á að segja frá því að 

hann væri búinn að vera alllengi frá vímu áfengisins og 

stundaði sína trilluútgerð eins og áður.   Fyrir tíma 

ósigursins og áður heldur en flaskan varð sjómennskunni 

yfirsterkari og gleypti hann með húð og hári og rak hann 

á endanum úr húsi og út á stræti borgarinnar.    

    Einnig vakti það athygli Sveins Helga að “ gamli 

fyrrverandi róninn “ sem gleymdi að segja til nafns er 

hann sté í púltið, virtist hafa tekið trúna inn í sitt líf.   Að 

vísu vitnaði hann ekki beint upp úr Biblíunni í frásögn 

sinni né heldur las upp úr bókinni.   Samt hagaði 

maðurinn orðum sínum á þann hátt að trúin kom 

sterklega fram í þeim.   Sveinn Helgi veitti og athygli að 

grafarþögn hafði ríkt í salnum á meðan maðurinn lýsti 

átakanlegri reynslu sinni á götum borgarinnar, án fastrar 

búsetu með himininn einn fyrir þak svo lengi.   Fáeinum 

árum áður var þessi maður eins og hver annar þegn í 



132 
 

 

þessu landi sem skvetti í sig um helgar, giftist og 

eignaðist börn og stundaði sína eigin trilluútgerð.   En 

drykkjan fór úr allri hömlu og leiddi á endanum manninn 

út á götu og konuna og börnin í burt. 

    Í nákvæmlega sömu sporum stóð Sveinn Helgi.   Þetta 

myndi verða hlutskipti hans með tíð og tíma, og fyrr 

heldur hann grunaði ef hann söðlaði ekki um og berðist 

gegn vágestinum sem svo lengi hafði teymt hann um á 

asnaeyrunum og logið svo mörgu að honum um svo 

margt sem einungis ruglaði hann í ríminu, sem bjó til 

ástand sem sannast sagna hafði gert hann áttlausan.   

Hann mátti heldur ekki til þess hugsa að konan færi frá 

honum sem hann vissi þó að yrði hlutskipti sitt -  nema, 

og svo framvegis.   Eitt fyllirí í viðbót mundi fylla 

mælinn.   Það vissi hann.   Ragnheiður talaði mjög 

ákveðið við hann um málið.   Honum var því nauðugur sá 

kostur einn að þrauka og nota alla þá hjálp við verkið 

sem hann gat fengið hjá félögum sínum í Antons-

samtökunum.   Sveinn Helgi fann að í hjarta sínu vildi 

hann losna frá bölinu og að hann hafði ekki setið fundinn 

bara til að þóknast konu sína heldur fyrst og fermst fyrir 

sjálfan sig.   Það var heilsa hans og líf sem var í veði.   

Fjölskyldan öll mundi fá blessun af edrúmennsku hans og 

sigri yfir flöskunni.   En það var samt annað mál. 

    Sveinn Helgi og Grímur gamli stöldruðu stundarkorn 

framan við stórt fundarhúsið. 

    Grímur teygði sig í vindlapakka sem hann bar 

innanklæða og kveikti sér í Hofnar-vindli og saug 

vindlareykinn hressilega að sér og blés honum aftur frá 
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sér út um nef og munn.   Hann sá að fundurinn hafði 

snert gamla starfsbróðir sinn og fengið hann til að hugsa 

margt.   Og vissulega höfðu ýmsar spurningar vaknað 

upp í hjarta Sveins Helga.   Og ekki bara það heldur fann 

hann ákveðna lausn.   En meðfram öllu læddist um í 

honum óttinn og kvíðinn fyrir hinu ókomna.   Sömuleiðis 

ásóttu hann hugrenningar um hvort hann væri maður til 

að glíma þessa glímu eða hvort hann eina ferðina enn 

myndi bíða í lægri hlut fyrir ofurkrumlu Bakkusar sem 

hann vissi að ásækti hann í einu eða öðru formi og ylli 

átökum í honum á meðan hann enn var áttlaus, óviss og 

óöruggur með sjálfan sig.   Neðan við stóra timburhúsið 

stóð háreist kirkjan sem séra Friðrik þjónaði í.   Sama 

kirkja og þau Ragnheiður höfðu gift sig í.  

    Að hans áliti hafði allt gerst svo snöggt.   Allskonar 

tilfinningar og minningar þutu um líkama hans, huga og 

taugar og framkölluðu hluti sem hann hingað til hafði 

ekki viljað veita viðtöku og því sest aftur á en vissi samt 

að þær tilheyrðu honum einum allar saman og að hann 

þyrfti að eiga við þær, skilja og viðurkenna til að geta 

unnið úr þeim og á sínum tilfinningum.   En þarna, þar 

sem þeir stóðu á stéttinni eftir afdrifaríkan og 

minnistæðan fund, hoppaði þetta upp og lét á sér kræla.   

Já, minningar frá æskuárunum skutu upp kollinum.   

Bæði góðar og miður góðar minningar runnu fyrir 

hugskotssjónum hans eins og myndasería sem líður 

framhjá augunum.   Var Guð kannski að kalla til hans í 

gegnum þetta allt?   Sveinn Helgi ýtti þeirri hugsun í burt 

frá sér.    



134 
 

 

    “ Guð hafði öðrum hnöppum að hneppa heldur en vera 

að stumra yfir mér “ – hugsaði Sveinn Helgi með sjálfum 

sér.   En sannleikurinn var sá að honum leið skringilega 

og hann gat ekki gert sér grein fyrir hvort líðan hans var 

vond eða góða þótt óttinn væri til staðar og kvíðin herpti 

magann og myndaði hnút í honum.   Samt var annað 

meðfram þessu öllu sem togaðist á inn í honum.   

Togstreitan var raunveruleg og Sveini Helga fannst hún 

snúast um gott og illt og áhöld um hvort hreppti sigurinn, 

hið góða eða hið illa. 

    Kirkjuklukkan efst í kirkjuturninum hringdi bjöllum 

sínum til að minna menn í grennd á hvað klukkunni liði.   

Sveinn Helgi hrökk upp við hringinguna og vaknaði eins 

og af dvala eftir alla vangavellturnar og hugsanirnar sem 

flugu í gegnum höfuð hans á örskömmum tíma.   Engu 

var líkara en að kirkjan vildi minna manninn sem stóð á 

stétt þar skammt frá, í ægilegum átökum við sjálfan sig, á 

mildi sína og kærleika.   Skyndilega rifjuðust upp fyrir 

manninum þessi orð: 

    “ Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar 

byrðar, og ég mun veita yður hvíld.   Takið á yður mitt ok 

og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur, 

og þá munuð þér finna hvíld sálum yðar.  Því að mitt ok 

er ljúft og byrði mín létt. “ ( Matt: 11. 28 – 30 ) 

    Sveinn Helgi furðaði sig á því að þetta ritningavers 

skildi skjóta upp í hjarta hans.   Hann hafði lesið það að 

gamni sínu, að hann taldi, áður en hann fór eitt sinn að 

sofa eftir að hafa verið óþekkur um kvöldið.   Þá var hann 

bara barn.   Kannski las hann til að milda Guð.   En núna 
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á meðan að hugurinn var á sínu flökti fram og til baka í 

honum og hann sjálfur stóð á krossgötum lífsins rifjaðist 

versið skyndilega upp.   En hvorki fyrr né síðar hafði 

hann hugleitt þessi orð né heldur spáð í þau og þekkti 

ekki hvað Biblían boðaði.   Enga hugmynd hafði hann 

heldur um að hann gæti þulið ritningastaðinn í huganum 

og munað öll orðinn á jafn ólíklegum stað sem þessum 

og við kringumstæður sem hann var þarna í.   Upprifjunin 

virkaði ekki á hann sem svipa og ekki brá honum heldur 

er efnið rann ljóslifandi upp fyrir honum og hann meira 

að segja sá sjálfan sig eins og í kvikmynd þar sem hann 

sat í rúmi sínu á unga aldri.   Engu var líkara en að 

einhver ósýnilegur hafi staðið inn í herberginu með 

kvikmyndavél og myndað þegar hann teygði sig í 

kassann undir rúminu sínu og tók upp rykugt Nýja 

testamentið til að lesa það, og geymt þetta myndefni þar 

til nú.   Allar þessar hugrenningar  -  og sýnir  -  runnu 

um höfuð hans á örfáum sekúndum, kannski mínútu, sem 

honum fannst vera heil eilífð. 

    Kirkjuturninn blasti öndvert við honum og engu líkara 

en að sérstaka birtu legði frá turninum akkúrat á því 

augnabliki sem Sveinn Helgi leit þangað. 

    Grímur gamli stóð við hlið hans og reykti sinn Hofnar-

vindil í rólegheitum.   Enga hugmynd hafði hann um 

hvað fram fór í höfði vinar síns þótt hann stæði næst 

honum.   Fremur en aðrir menn hafði Grímur engan 

möguleika á að skyggnast inn í hugarheim Sveins Helga.   

Hugur hans var honum algerlega lokaður og læstur nema 

Sveinn Helgi opinberaði honum sjálfur hugsanir sínar og 

pælingar og talaði sína upplifun út með munni sínum.   
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Til þess er mönnum líka gefin tunga og mál og eyru sem 

hlusta, læra og meðtaka til geymslu annaðhvort í 

heilanum eða í anda sínum, hjartanu. 

    Fundargestir gengu út úr byggingunni hver á eftir 

öðrum og tóku flestir fundargestanna í hönd bæði Gríms 

gamla og Sveins Helga án þess að stoppa til að spjalla.   

Þrátt fyrir að desember væri kominn var hlýtt úti og 

notalegt og lognið hló á flóanum.   Inn á heimilunum í 

kring stóðu húsmæðurnar sveittar við jólaundirbúninginn, 

baksturinn og annað sem tilheyrði.   Smákökur og aðrar 

kökur hlóðust upp og fengu sitt stæði inn í skápum og 

skúffum uns þær voru teknar fram um jólin, samkvæmt 

venju.   Á meðan mömmurnar bökuðu undirbjuggu 

krakkarnir í skólanum sem stóð fast við tjörnina Litlu 

Jólin sem fyrirhugað var að halda daginn eftir og áður 

heldur en krakkarni fengju sitt jólafrí sem stæði fram yfir 

þrettándann, líkt og viðgengist hefur í landinu langa hríð. 

    Sveinn Helgi sá þaðan sem hann stóð að verið var að 

landa upp úr togaranum sem hann var skipsmaður á.   

Sigla átti með aflann í erlenda höfn en útgerðarmaðurinn 

hætt við það á síðustu stundu og ákvað að landa fiskinum 

í heimahöfn skipsins.   Til stóð að leysa landfestar eftir 

tvo daga og hafa skipið á veiðum yfir jól og áramót.   

Sem var alvanalegt að gera.   Sveinn Helgi hafði ekki 

verið heima hjá sér mörg undangenginn jól og engar 

ráðagerðir voru uppi hjá honum um að gera breytingar á 

þessu frekar en endranær.   Líf sjómannsins var 

einfaldlega svona.   Og engin amaðist við þessu. 
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Áður heldur en Sveinn Helgi og Grímur gamli yfirgáfu 

svæðið steig út maðurinn sem hafði gefið sinn vitnisburð 

um fyrra líf, útigang og vesaldóm.   Blik var í augum 

mannsins og af öllu hans fasi mátti ráða að þar færi 

fjörmikill maður sem ekki kallaði allt ömmu sína.   

Maður með reynslu lífsins á herðum sér.   Maðurinn gekk 

léttur í spori til þeirra og kynnti sig á glaðlegan hátt og 

sagðist heita Ásgrímur Pálsson.   Eftir stutt spjall bauð 

Ásgrímur þeim að koma heim til sín og þiggja kaffisopa 

og spjalla stutta stund við þau hjónin.   Ásgrímur kvaðst 

búa þar skammt frá.   Og þekkti hann konu sína rétt væri 

áræðanlega til dreitill á brúsa og kökusneið sem hægt 

væri að bera fram fyrir slíka heiðursmenn.   Sveinn Helgi 

leit á Grím gamla og síðan á klukkuna.     

    “ Jæja, stutt spjall yfir kaffibolla myndi nú engan af 

þeim deyða “  –  hugsaði Sveinn Helgi með sjálfum sér. 

    Ásgrímur kom fótgangandi á fundinn.   Fyrir þær sakir 

lá beinast við að bjóða honum far í blöðru Skódanum 

hans Gríms og aka honum heim og þiggja um leið sopann 

sem hann bauð þeim í.   Mennirnir þrír settust inn í 

bifreiðina.   Grímur gamli tók bíllykilinn úr vasa sínum 

og stakk honum í kveikjulásinn og ók svo af stað.   Rétt 

neðan við fundarstaðinn beygði bifreiðin til hægri og ók 

meðfram læknum og tjörninni og tók aðra beygju til 

hægri aðeins ofar og áfram upp bratta brekku.   Grímur 

gamli stöðvaði bílinn fyrir framan hús Ásgríms.   Hús 

hjónanna var staðsett um það bil í miðri brekku.   Um var 

að ræða timburhús á einni hæð og allt hið snyrtilegasta.   

Undir húsinu var steyptur kjallari með geymslum í og 

herbergjum.   Hringinn í kringum bygginguna var 
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fallegur garður með tré og blómastæðum sem blómin 

vöknuðu til lífsins í á vorin og sprungu út og veittu 

eigendunum gleði.   Voru hjónin enda blómaunnendur 

sem nutu þess að eyða tíma sínum saman í garðinum yfir 

sumarmánuðina snyrta hann og fegra þegar bóndanum 

gafst stund frá veiðunum á oft erfiðum flóanum.   Gatan 

sem hús Ásgríms stóð við var þéttbyggð húsum sem lágu 

í röð meðfram þröngri götunni á báðar hendur.   Sum 

húsanna voru úr steinsteypu.   Önnur úr timbri.   Allar 

byggingarnar áttu það sameiginlegt að ræktarlegir garðar 

voru umhverfis þær og íbúarnir búnir að aðgreina 

lóðirnar hvorri frá annarri með grindverkum á milli.   

Hverfið sem Ágrímur bjó í ásamt konu sinni var enda 

gróið og íbúarnir haft tíma til að rækta garða sína.   Þar 

sem gangstígurinn lá meðfram akveginum og 

lóðarmörkunum voru líka grindverk til aðgreiningar.   

Þau voru mynduð af eins metra löngum og fimm 

sentímetra breiðum listum sem búið var að saga odd á og 

negla eftir ákveðnum reglum og millibili meðfram 

gangstígnum.   Sjá mátti opnanleg hlið við hvert hús upp 

alla brekkuna og slúttu tré og runnar sumstaðar út á 

gangstíginn, gangandi vegfarendum til ógagns. 

Innandyra var ekki síður snyrtilegt en úti.   Konan var 

einmitt að taka jólaköku út úr ofninum þegar Ásgrímur 

kom heim með gesti sína.   Stór talandi páfagaukur sat í 

rimlabúri á ganginum sem gengið var inn í herbergin og 

eldhúsið og galaði:   “ Góðan daginn, góðir menn.   

Góðan daginn, “ – undireins og hann varð var við 

umgang.   Í ljós kom að fuglinn var fjörgamall og lengi 

búinn að tilheyra fólkinu og gjamma þessi orð sem 

heimilismenn voru löngu hættir að heyra eða veita þeim 
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athygli.   Gestir stöldruðu hins vegar við þau og fannst 

þau “ merkileg.” 

    Þegar mennirnir voru sestir inn í stofu og biðu eftir því 

að frúin lyki við að bera bakkelsið og kaffið á borð og 

tyllti sér hjá þeim veitti Sveinn Helgi athygli ramma sem 

hékk upp á veggnum beint fyrir framan hann.   Ramminn 

var smíðaður utan um skrifaðan texta sem einhver hafði 

einhvertímann skrautskrifað, annað hvort að beiðni 

húsráðanda eða var þangað kominn sem gjöf.   

Nákvæmlega sömu orð voru rituð þarna og þau orð sem 

skyndilega höfðu rifjast upp fyrir honum nokkrum 

mínútum fyrr.   “ Komið til mín... “  –  og svo framvegis.   

Hugur Sveins Helga fór aftur á flug við þessa sjón sem 

olli því að hann virkaði eins og utangátta við stofuborðið. 

    Eftir klukkutíma setu og gott spjall við Ásgrím og 

Jóhönnu, konu hans, kvöddu Sveinn Helgi og Grímur 

gamli þessi vinalegu hjón. 

    Er þeir gengu út heyrðist í gauknum:   “ Góðan daginn, 

góðir menn.   Góðan daginn. “ 

    Á leiðinni heim í litla kotið var Sveinn Helgi í 

annarlegu ástandi.   Ekki af völdum áfengis eða annarra 

vímuefna heldur var líðan hans skringileg.   Eitthvað sem 

hann ekki þekkti og hafði aldrei áður upplifað kom yfir 

hann á fundinum sem ekki vildi hverfa frá honum.   Þessa 

líðan sína gat hann ekki skilgreint og alls ekki lýst henni 

fyrir sessunaut sínum.   Sveinn Helgi ákvað því bara að 

þegja um hana.   Síðar myndi hann eflaust fá tækifæri til 

útskíringar, kærði hann sig sjálfur um slíkt. 
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    Grímur gamli stöðvaði bifreiðina á planinu við kotið.   

Hilmar Skapti var með vörubíl bróður síns á stéttinni sem 

hann lék sér vanalega á.   Þegar hann sá hver kominn var 

þaut hann á fætur og til móts við föður sinn.   Sveinn 

Helgi kvaddi Grím gamla og þakkaði honum 

hugulsemina í sinn garð og yfirgaf bifreiðina.   

Drengurinn var kominn upp að hlið bílsins og saman 

leiddust feðgarnir heim í hús.   Ragnheiður var að 

undirbúa kvöldverðinn þegar maður hennar kom inn.   

Hún tók þegar eftir því hve bjart var yfir honum og af 

öllu mátti sjá að fundur Antons-samtakanna höfðu haft 

jákvæð áhrif.   Kaffið og vöfflurnar sem Ragnheiður 

bakaði vegna tímamótanna biðu kvöldsins. 

    Hvað hafði eiginlega gerst og hví leið Sveini Helga 

svona?   Hvað sem líðaninni leið hafði dagurinn verið 

góður.   Sveinn Helgi gekk inn í herbergi þeirra hjóna 

lagðist fyrir og sofnaði.   Enda orðin þreyttur eftir allt 

sem við hafði borið yfir daginn. 

 

 

 

+ 
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Gefið upp á nýtt! 

14 kafli 

Líkt og Ragnheiður var búin að ráðgera bar hún fram 

bakkalesið sem hún útbjó fyrr um daginn.   Í tilefni 

dagsins þótti henni vel viðeigandi að taka fram fínasta 

borðdúkinn í húsinu og leggja hann yfir borðplötuna og 

koma þar fyrir tveimur kertum, ásamt drykkjarföngunum 

og meðlæti.   Meiningin var að láta kertin loga og hafa 

loftljósið slökkt á meðan fólkið sat við borðið og naut 

andartaksins.   Þannig reyndi hún að búa til hughrif sem 

hugsanlega festust í fólki hennar og menn síðar litu á sem 

hin ánægjulegustu.   Ragnheiður mat stundina sem 

ákveðin kaflaskipti í lífinu fyrir sig og sitt fólk og því 

ekki óeðlilegt þótt eitthvað væri fyrir stundinni haft.   

Helst vildi hún sjá fólkið sitt klæðast sínu fínasta pússi 

áður en það settist til borðs.   Hún lagði þetta samt ekki 

til við neinn en ákvað fyrir sjálfa sig að taka fram 

sparikjólinn sinn og klæðast honum til hátíðarbrigða.   

Kjól sem hún fór í einu sinni til tvisvar á ári.   Hilmar 

Skapti hjálpaði móður sinni að bera bollana á borðið og 

fannst einkar skemmtileg að ganga á litlu fótunum sínum 

yfir gólfið með bolla og leggja hann á eina af níu 

undirskálunum sem stóðu einmanna á borðinu og biðu 

eftir hinum helmingnum af sér, bollanum. 

    “ Duglegur strákur “ - sagði Ragnheiður þegar hann 

hafði lagt bollann frá sér og komið honum á réttan stað. 
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    Heyra mátti skrjáf í rottum á milli veggja sem var 

staðfesting um að þeim hafði eina ferðina en tekist að 

fjölga sér á svæðinu og taka sér bústað milli þilja og 

útveggja.   Kannski var þetta líka vísbending um 

veðrabreytingu og að harðna myndi á dalnum á næstu 

dögum og vikum og dýrunum því þótt vænlegri kostur að 

drífa sig í hús.   Kannski höfðu þær runnið á 

bökunarlyktina og ákveðið að kanna hvaða ætilegi biti 

væri þar á ferð.   Ragnheiði varð hugsað til 

meindýraeyðis bæjarins en trúði því jafnframt að 

bæjaryfirvöld væru með umsókn fjölskyldunnar uppi á 

borðum sínum og tækju hana alvarlega og að lausn 

myndi fljótlega finnast á húsnæðisþörf íbúa litla kotsins á 

eyrinni.   Vissulega var þörfin til staðar.   Engin mælti á 

móti því.   Ekki heldur bæjaryfirvöld. 

    Stundvíslega klukkan tuttugu og eitt um kvöldið settist 

allur hópurinn til borðs í ílanga eldhúsinu í kotinu til að 

gera sér glaða kvöldstund.   Á boðstólnum var kaffi eða 

kakó fyrir þá sem vildu hafa val, ásamt þykkum stafla af 

vöfflum, sultutaui og þeyttum rjóma í tveim meðalstórum 

glerskálum.   Rétt áður en fólkið fékk sér sæti var kveikt 

á kertunum og gáfu þau hæfilega og rómantíska birtu yfir 

nærliggjandi svæði. 

    Þrátt fyrir að borðið væri aðeins ætlað sex til sjö 

manneskjum sátu nú níu manns við það og nuddaðist 

hver við annan og varð Ragnheiður að tylla sér á gamlan 

og upplitaðan gosdrykkjakassa gerðum úr tré sem Ólafur 

sonur hennar hirti eitt sinn í vegarkantinum og kom með 

heim.   Ekki voru til nægjanlega margir stólar handa 

öllum.   Trékassinn kom sér vel í þetta skipti.   Þrengslin 
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heima mynduðu allskonar núning heimilismanna sem 

voru orðnir sérfræðingar í að leysa málin án stórfelldra 

orðahnippinga eða óláta.   Það höfðu þröngar 

vistarverurnar kennt heimilismönnum.   Betri kennari í 

samskiptum manna var ekki til.   Aðstæðurnar heima 

voru enda staðreynd og ekki nema um eitt að gera.   Sína 

tillitssemi og hliðra til þegar nauðsýn krafðist eða standa 

í eilífum hasar og látum.   Fólkið fékk raunverulega val á 

hverjum degi um það hvort það vildi frið eða hávaða og 

læti.   En svo bregðast krosstré sem önnur tré og stundum 

kastaðist líka í kekki á milli systkinanna svo úr varð 

ástand sem framkallaði háreysti og stundum orð sem 

betur voru ósögð. 

    Fyrir utan ríkti myrkrið.   Einu ljósin sem sáust loga á 

eyrinni var ljóstýran sem ljósastaurinn við girðinguna 

gegnt eldhúsglugganum veitti í kringum sig, ásamt 

ljósunum sem greina mátti í gluggum og yfir útidyrum 

íbúa hinna húsanna á eyrinni.   Norðanátt var úti og logn 

en frekar kalt og hitastigið undir núlli.   Stjörnubjartur 

himininn lét blika á hinar ýmsu stjörnur himinhvolfsins.   

Engu var líkara heldur en að sjálfur Skaparinn vildi 

minna fólkið á sig og sín dásemdarverk sem voru allt í 

kring í sköpunarverkinu, hvert sem litið var.   Fegurð, 

fegurð, fegurð og stórkostlegir hlutir. 

    Ríkisútvarpið lék vanabundna tónlist á þessum tíma 

dags.   Sinfóníu eftir þekktan höfund fagurtónlistarinnar.   

Að þessu sinni ómaði önnur sinfónía Franz List í tækinu.   

Tónarnir létu misjafnlega vel í eyrum þeirra sem sátu til 

borðs og nutu vafflanna og rjómans.   Klukkan tuttugu og 

eitt þrjátíu mundi framhaldssagan hefjast og því óþarfi að 
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vera að slökkva á tækinu.   Ekkert gerði til þótt kveikt 

væri á útvarpinu þangað til.   Þegar allir voru heima 

hlustaði fjölskyldan gjarnan saman á kvöldsöguna. 

Sveinn Helgi sat með fólkinu sínu heima.   Hann var 

djúpt snortinn.   Ekki bara vegna undirbúnings konu 

sinnar og að öll fjölskyldan sat saman til borðs, heldur 

líka vegna upplifunar sinnar fyrr um daginn og alls sem 

hafði skeð og var eingöngu í huga hans sjálfs.   Engin 

inni vissi hvað fram fór innra með honum er hann sat 

fund Antons-samtakanna né heldur um það sem eftir varð 

í heilabúi hans sjálfs né um reynsluna sem hann varð 

fyrir í kringum allt málið er vinirnir stóðu á stéttinni fyrir 

framan bygginguna.   Hann hafðu heldur engum sagt frá 

henni.   Ekki konu sinni.   Ekki Grími gamla.   Ekki 

börnunum.   Engum.   Fyrst þurfti hann sjálfur að öðlast 

réttan skilning á málinu áður heldur en hann opinberaði 

öðrum málið. 

    Heima gladdist fólkið saman og sló upp lítilli veislu.   

Ragnheiður trúði á breytingar framundan sem myndi 

leiða inn nýja hluti fyrir íbúa litla kotsins á eyrinni.   

Kannski voru fleiri en hún sem sátu við borðið orðnir 

eftirvæntingarfullir að þessu leiti. 

    Erla lýsti því yfir á meðan vöfflunum fækkaði á 

disknum og þeyttur rjóminn minnkaði í rjómaskálunum 

tveimur að hún hefði sótt um laust starf á skrifstofu 

fyrirtækisins sem hún treysti sér til að sinna.   Vel hefði 

verið tekið í umsókn hennar en engin ákvörðun samt 

kominn frá vinnuveitandanum.   Sjálf sagðist hún vera 

vongóð.   Einnig væri hún að hugleiða að fá sér leigt í 
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bænum ásamt vinkonu sinni og flytjast að heiman.   

Planið hjá henni var að þær borguðu sameiginlega 

leiguna og að önnur þeirra tæki við íbúðinni eftir að hinn 

meðleigjandinn fyndi hentugt húsnæði fyrir sig sjálfa.   

Báðar voru í þokkalegri og öruggri vinnu og höfðu laun 

eins og gekk og gerðist hjá þorra almennings. 

    Í sjálfu sér höfðu foreldrarnir ekkert við þetta að 

athuga hjá dótturinni.   Hún var nógu gömul til að bjarga 

sér sjálf og hafði verið úti á vinnumarkaðnum frá 

fimmtán ára aldri og sýnt fram á að vera ábyrg 

manneskja. 

    En innst inni, djúpt í hjarta Erlu, gætti þreytu og 

vonleysis vegna ástandsins á Sveini Helga til margra ára.   

Að vísu vissi hún um að faðir hennar hafði farið fyrr um 

daginn á fund Antons-samtakanna til að leita sér hjálpar 

vegna drykkjusýkinnar.   En hann hafði líka áður reynt að 

stoppa án þess að bera sigur úr bítum og ávallt fallið aftur 

í sama farið.   Og þegar faðir hennar kom fullur heim 

eftir loforð sín olli það henni vonbrigðum.   

Sannleikurinn var að hjarta hennar kvaldist þegar faðir 

hennar var undir áhrifum.   Að vera sífellt með nístandi 

kvöl innra með sér í bland við kvíða og ótta var þungbært 

og sárt sem lýsti sér hjá henni sem uppgjöf, fyllt vonleysi 

um að nokkurn tímann tækist að bæta ástandið og að hún 

fengi föður sinn aftur sem hún eitt sinn taldi sig þekkja en 

gerði að eigin áliti ekki lengur og hafði máski aldrei gert í 

raun og veru.   Hve oft hafði faðir hennar ekki lent í 

klandri á fylliríum?   Hve oft hafði hann ekki gengið 

berserksgang heima og valdið spennu hjá 

heimilismönnum?   Og hvaða ástæðu hafði hún nú til að 
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trúa orðum móðir sinnar um það sem faðir hennar ætlaði 

að gera?   Nei, kominn var tími til að lifa sínu eigin lífi 

og taka sínar sjálfstæðu ákvarðanir.   Hún var enda orðin 

fullorðin kona sem gat séð um sig sjálf.   Það hafði hún 

sýnt og sannað síðustu ár með framkomu sinni og allri 

hegðun. 

    Ekki vantaði það að Erla elskaði föður sinn og móður 

og systkini sín.   En að álitu Erlu Sveinsdóttur var komið 

að stund ákvarðanna og skilnaðar og að taka sæng sína 

og gakk og búa sér sitt eigið heimili.   Alltént voru 

draumar hennar á þennan veg þessa daganna og óþarft að 

svæfa þá heldur láta reyna á þessa drauma sína.   Allt 

uppistandið í gegnum tíðina þegar faðir hennar var í 

landi, allar ásakanirnar og skammirnar á hendur móðir 

hennar frá föðurnum og ótímabærar aðfinnslur var meira 

en taugar hennar gátu borið mikið lengur.   Og enn einu 

sinni var kominn upp kvittur um að faðir hennar vildi 

hætta drykkjuskapnum og snúa sér í auknum mæli að 

heimilinu og að standa sig sem eiginmaður og faðir sinna 

sjö barna.   Erla var búinn að heyra þetta hundrað 

sinnum, eða Guð mátti hve oft hún var búinn á hlusta á 

þessi orð og í hvert skipti orðið fyrir sárum vonbrigðum 

þegar hlutirnir duttu á nýjan leik í sinn gamla farveg og 

Sveinn Helgi fór út til að losa tappa úr enn einni 

áfengisflöskunni. 

    Erla fylltist depurð við hugsanir sínar sem var 

andstæða þess sem var að gerast við borðið á sama 

andartaki.   Systkini hennar virtust skemmta sér hið besta 

og leika sér við hvern sinn fingur.   Og hví skyldi hún þá 

ekki gleðjast eins og hinir við borðið?   En ástand hennar 
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var bara þannig að hún gat ekki yfirstigið hugsanir sínar 

og vangaveltur.   Í hjarta hennar kraumaði reiðin og henni 

fannst ósanngjarnt að þurfa að upplifa sinn sársauka 

ítrekað sem hún hvorki bar ábyrgð á né heldur skildi til 

fullnustu hví var þarna.   Líka átti hún erfitt með að 

fyrirgefa föður sínum þegar hann fyrir mörgum árum, í 

einum af fjölmörgu fylliríum sínum, lagði til hennar með 

þeim afleiðingum að hún skall með höfuðið á 

hurðarkarminn, vankaðist og missti sjónina á báðum 

augum í fáeinar mínútur vegna höggsins.   Faðir hennar 

kom að vísu til hennar og bað hana fyrirgefningar og hún 

vissi innst inni að fyrirgefningin kom frá hjarta hans, þó 

drukkinn væri.   En samt rifjaðist atburðurinn upp án þess 

að hún hafi beðið um það eða fengi þar rönd við reyst.   

Þær bara komu án þess að gera boð á undan sér og vörðu 

í höfði hennar í mislangan tíma. 

    “ Erla mín!  “ – Sagði Sveinn Helgi og setti rjóma á 

eina vöffluna og rétti dóttur sinni. 

    “ Hví ertu döpur dóttir góð?   Fáðu þér hér vöfflu. “ 

    Erla fór undan í flæmingi við orð Sveins Helga og tók 

við vöfflunni úr hendi hans en svaraði honum engu.   

Hana langaði ekki til að ræða við neinn um sín mál.   Þau 

voru henni of persónulegt og erfið viðureignar til að hún 

væri tilbúinn að útlista sínum hjartans málum fyrir 

framan fólkið sem með henni sat.   Svo var aldrei að vita 

nema einhver myndi síðar nota orð hennar gegn henni og 

jafnvel bæta gráu ofan í svart þegar hún var í svona 

þönkum. 
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    Skyndilega tók Sveinn Helgi til máls og sagði stuttlega 

frá því hvað hann hafi verið að gera fyrr um daginn.   Frá 

fundinum sem hann hafði sótt í Antons-samtökunum. 

    Orð Sveins Helga komu svo sem engum við borðið á 

óvart.   Orðin höfðu áður heyrst af vörum hans.   Eina 

manneskjan sem tók viðbragð var Ragnheiður kona hans 

sem frá fyrstu tíð studdi mann sinn til góðra verka og 

lifði ávallt í voninni um að hið góða myndi á endanum 

sigra hið illa.   Slíkar hugsanir í bland við eðlislæga 

bjartsýni og jákvæðni hafði kennt henni að á jákvæðninni 

væri hægt að komast langt í lífinu og verða svona, 

þokkaleg manneskja.   Neikvæðni var ekki hlið 

Ragnheiðar.   Engin sem til þekkti bar henni slíkt vitni.   

Að vísu gat hún verið ákveðin og staðið fast á sínu en 

ekki vegna eigingirni eða frekju heldur fremur vegna 

þess að lífið hafði einfaldlega kennt konunni að stundum 

verða menn að berjast fyrir sínu.   Og þegar hún gaf 

manni sínum lokaaðvörunina kom ákvörðunin frá hjarta 

hennar og hún var tilbúinn til að ganga alla leið, ef maður 

hennar tæki ekki sinskiptum og léti af, og ganga þá veg 

skilnaðarins.   Jafn ömurlegur sem hann annars var.   

Tæki maður hennar sinnaskiptum vildi hún styðja hann 

og ganga með honum þessa leið til sigursins framundan.   

Til alls var að vinna og í sjálfu sér engu að tapa,. 

    Síðasta vafflan lenti á disk Hilmars Skapta.   

Drengurinn var allur útataður í andlitinu af rjóma og 

sultu.   Eftir að síðasta bitinn var kominn upp í munninn 

stóð Ragnheiður upp og sótti þvottapoka og þurrkaði 

honum í framan.   Allskonar spjall hafði átt sér stað við 

borðið og menn lagt ýmislegt til málanna.   Enginn vissi 
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um hitt sem fram fór í huga fólksins sem sat við borðið.   

Hann var heimur út af fyrir sig og algerlega á ábyrgð 

hvers og eins hverju upp yrði ljóstrað sem þar grasseraði.   

    Ólafur stóð upp frá borðinu, tók vatnsskjóluna í 

höndina og fór og sótti vatn í brunninn til uppþvottar.   

Sveinn Helgi gekk í að taka af borðinu og setja leirtauið í 

vaskafatið.   Búið var að kveikja undir gömlu 

kolaeldavélinni í eldhúsinu og potturinn stóð klár á sínum 

stað til upphitunnar vatnsins sem Ólafur fór til að sækja.   

Reykurinn steig upp í loftið gegnum reykháfinn á þakinu.   

Reykurinn frá brennandi kolum barst um nærliggjandi 

svæði.   En þar sem engin var á ferli svo seint í 

desembermánuði kitlaði reykurinn ekki nasir fólks á 

förnum vegi. 

    Þrátt fyrir ýmsa innri baráttu sumra heimilismanna, 

einkum Erlu, höfðu heimilismenn notið stundarinnar og 

öllum inni þótti ósköp vænt um að heimilismenn voru 

sameinaðir, þótt vöfflurnar og rjóminn hafi einnig togað í 

og dregið fólkið að eldhúsborðinu.   Sannleikurinn er sá 

að stundum þurfum við beitu, eða sameiningartákn? - til 

að ná settu marki.   Sem í þessu tilviki var að gleðjast yfir 

ákveðnum áfanga.   Breytingar höfðu greinilega orðið á 

Sveini Helga sem mundu leiða til góðs tæki hann rétt á 

sínum málum í framtíðinni og með stuðningi 

fjölskyldunnar. 

    Liðið var á kvöldið. 

    Eftir uppvaskið, þegar búið var að ganga frá hlutunum 

í hillum og skápum og yngri börnin kominn í rúmið og 
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hin eldri í ró og hjónin orðin tvö eftir í eldhúsinu settist 

Ragnheiður hjá manni sínum við eldhúsborðið.    

    Sveinn Helgi reyndi að útlista betur fyrir konu sinni 

upplifun sína og hughrif.   En hvernig gat hann útskírt 

jafn persónulega reynslu sem hann skildi ekki 

almennilega sjálfur í, hvað þá meira? 

    Stóra upptrekkta klukkan sem hékk á eldhúsveggnum 

sveiflaði kólfinum taktfast og rólega til sitt hvorra hliða, 

endalaust, óþreytandi, tikk, takk, tikk, takk, tikk, takk, 

tikk, takk - eins og hún hafði gert í áraraðir. 

    Ljósin inni slöknuðu eitt af öðru uns myrkrið úti huldi 

bústað fjölskyldunnar sem bjó í litla kotinu á eyrinni.   

Úti var heiður himinn og sást glitta í Norðurljósin á 

himnum sem teygðu sig tignarlega í ýmsar áttir hátt yfir 

byggðum mannanna.   Norðurljósin eru ein af undrum 

himinhvolfsins sem geta minnt menn á kraft og 

sköpunargleði skaparans, gert til að gleðja þann hluta 

sköpunarinnar sem kallast maður vilji menn opna augu 

sín og viðurkenna að eitthvað sé til sem er þeim æðra og 

máttugra. 

    Frá hlaðinu sást yfir til bæjarins og staðarins sem 

jólatré bæjarbúa var vanalega sett upp fyrir hver jól.   

Eftir tvo daga var áætlað að tendra ljósin á trénu sem 

búið vara hengja upp á greinarnar og bjóða bæjarbúum að 

vera viðstadda þegar ljósin yrðu tendruð.   Sem 

samkvæmt vananum mundu loga fram yfir þrettándann. 
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    Eyrin og bæjarfélagið var komið í fastasvefn nema hjá 

fólkinu sem stundaði gleðskapinn í faðmi hins óhreina 

Bakkusar.   Tími Bakkusar er enda nóttin.   Þá fara 

andarnir í fólkinu á kreik til að fremja illsku sína og leiða 

viðkomandi í ógæfu og hörmungar undir áhrifum 

vímunnar og skekkja og beygla hverja heilbrigða hugsun 

sem kann að skjóta upp í kolli manneskjunnar.   Gömul 

saga sem sífeld endurtekur sig í heimi fólksins vegna 

þess að hver apar upp eftir öðrum og hnýtur um sömu 

þúfur og forfeðurnir gerðu.   Hver og ein manneskja þarf 

að læra af eigin reynslu. 

    Sveinn Helgi þekkti nóttina.   Hann hafði oft vakað 

næturlangt við sumbl, haldin af hinum hrjúfa og skítuga 

konungi sínum til margra ára Bakkusi.   En ekki lengur.   

Nýtt var orðið til. 

    Yfir kotinu var friður, eins og ósýnleg hönd hvíldi yfir 

fólkinu sem bjó í því til að vernda það og blessa. 
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Jólin koma 

15 kafli 

Margt minnti menn á að jólin væru á næsta leiti. 

Skreytingarnar utan á húsunum í bænum.   Sex metrar 

hátt uppljómað jólatréð í hjarta bæjarins. Jólasveinaparið 

sem stillt var upp í gluggakistu skóverslunarinnar við 

aðalgötuna.   Jólasveinaparið, vélar sem búið var að 

klæða í rauð föt og setja á húfu, drifnar áfram með 

rafmagni, veifaði höndunum í sífellu til þeirra sem gengu 

framhjá glugganum ásamt að hreyfa höfuðið.   Þegar 

vélknúna parið var komið á sinn stað í búðarglugganum 

með sínar vanabundnu og endurteknu, vélrænu 

hreyfingar, varð ýmsum hugsað til jólanna framundan.    

Fleira í bæjarlífinu leiddi huga fólksins inn á braut 

jólahátíðarinnar.   Bökunarlyktin sem barst út um nánast 

hvern eldhúsglugga íbúðarhúsanna.   Þvottaklútar sem 

menn struku þvers og kruss eftir veggjum herbergjanna 

heima.   Menn, konur og börn sáust víða í bænum við 

þessa iðju í gegnum gardínulausa glugga.   Þvott úti á 

snúrum sem blakti í golunni.   Tugir nýrra bóka sem 

komu út og fengu sitt sæti í hillunum á misáberandi 

stöðum.   Eftir því í hve háum metum höfundarnir voru 

og hversu líklegir þeir voru að áliti útgefenda til að vekja 

áhuga viðskiptavinanna og seljast.   Í hillunum voru 

hundruð bóka eftir innlenda og erlenda höfunda.   Lítt 

þekkta og vel þekkta höfunda.   Og því nær sem dró að 

hátíðahöldunum, viðskiptavinir pósthússins í langri 

einfaldri röð sem biðu afgreiðslu.   Fólk sem ólmt vildi 

senda ástvinum og öðrum vinum hugheilar jólakveðjur á 
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tilbúnum pappaspjöldum með teikningu eða ljósmynd á 

framhlið og ákveðinni uppsetningu að innanverðu þar 

sem nóg var að rita nafn viðtakanda og sendandans.   

Allskonar vísbendingar aðrar mátti sjá í samfélaginu að 

liðið var á desembermánuð. 

    Í þessum verslunum mátti líka líta flennistór 

auglýsingaspjöld sem minntu fólk á Jónas Hrafnsson, 

íslenska skáldið sem fyrr í mánuðinum tók við hinum 

virðulegu verðlaununum í Svíðjóð úr hendi sjálfs 

konungs svía fyrir sín áhugaverðu ritstörf, að mati 

nefndarinnar sem valdi þennan mann í ár úr fjölda 

annarra áhugaverðra rithöfunda frá ýmsum löndum.   

Verðlaunaféð var hundrað og nítíu þúsund sænskar 

krónur, eða sex hundruð þúsund íslenskar krónur, sem 

var mikið fé á mælikvarða almennings. 

    Nýjasta bók Jónasar “ Silfurmáninn “ var stillt upp þar 

sem mestar líkur voru á að augun sæju bókina og þau 

flyttu höfðinu skilaboð sem kveikti löngun hjá manninum 

í að eignast viðkomandi bók sem að síðustu notaði 

höndina til að þrífa til veskisins og greiða búðardömunni 

andvirði bókarinnar til eigin lestrar eða gjafar innpakkaða 

í jólapappír.   Jónas Hrafnsson, ástmögur þjóðarinnar, var 

búinn að vera metsöluhöfundur til fjölda ára og orðin vel 

þekktur meðal landsins lýð og víða í heiminum.   Búið 

var að þýða bækur hans á mörg tungumál og gefa út í 

löndunum í kring sem var vísbending um að menn utan 

Íslands kunnu að meta skáldskap Jónasar.   Eldri bækur 

skáldsins voru og fáanlegar í bókabúðum bæjarins sem 

seldust jafnt og þétt og voru mikið lesnar af 

landsmönnum, stórum og smáum.   Leikir og lærðir menn 
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vitnuðu oft í bækur skáldsins við hátíðleg tækifæri og 

rannsökuðu þær og lásu ýmislegt út úr textanum og 

kannski annað en skáldið sjálft var með í huga er hann 

samdi sínar bækur.   Almúginn tók og setningar úr 

bókum hans og notaði við ýmis tækifæri.   Sumar af 

þessum setningum urðu svo að máltækjum.   Ljóst var að 

áhrifa Jónasar Hrafnssonar gætti víða. 

    Eitt atriði enn minnti fólk á tímann framundan.   

Matvöruverslanir og Kaupfélögin auglýstu í gríð og erg 

nýja og ferska ávexti.   Appelsínur, epli, bananna og fleiri 

ávaxtategundir að viðbættum niðursoðnum ávöxtum í 

dósum sem menn neyttu á þessum árstíma á Íslandi en 

voru illfáanlegir í annan tíma.   Þessar vörutegundir voru 

auglýstar hástöfum í Morgunblaðinu, Tímanum, 

Alþýðublaðinu og Þjóðviljanum og í útvarpinu.   Í 

verslununum jókst vöruúrvalið almennt til muna þegar 

nær dró jólum og menn fengu fleiri valmöguleika en 

gerðist á öðrum árstímum. 

    Sjómannsfjölskyldur margar hverjar höfðu eilítil 

forréttindi þarna.   Togara – og farskipasjómennirnir 

keyptu niðursoðna og ferska ávexti gjarnan erlendis er 

skipin sigldu með aflann til að selja hann á mörkuðunum 

í annað hvort Englandi eða Þýskalandi og versluðu þá 

hinn vinsæla varning og tóku hann svo með sér heim, 

ásamt ensku Lakkrískonfekti og Mackintohs Qualiti 

Street.   Nokkuð sem allur almenningur gat ekki státað af 

svona dags daglega.   Sumir landsmenn höfðu reyndar 

aldrei á ævinni bragðað þetta erlenda gæða sælgæti.   Oft 

var því kátt í kotum sjómanna víðsvegar um landið þegar 

þeir komu heim úr siglingu og krakkarnir og hinir 
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fullorðnu gátu gætt sér á sælgætinu sem var ófáanlegt í 

íslenskum verslunum sem og öðrum fáséðum varningi.   

Stundum bar á afbrýðisemi í vinahópnum þegar faðir 

einhvers kom heim úr siglingu og heimilisfólkið stakk 

höndum sínum ofan í boxið sem inniheld herlegheitin.   

Það sem einum hlotnast reynist örðum ofviða að fá. 

20 desember rann upp.   Sveinn Helgi hafði farið á sjó 

þremur dögum fyrr og var ekki væntanlegur heim aftur 

fyrr enn á nýju ári.   Ráðgert var að láta skipið sigla til 

Englands með aflann og vera kominn með skipið út 

fljótlega eftir áramót.   Skipstjórinn hugðist reyna fyrir 

sér á kola- og ýsumiðum í þessari veiðiferð.   

Englendingar voru þekktir fyrir að greiða hátt verð fyrir 

kola og ýsu á þessum árstíma.   Útgerðarmaðurinn og 

áhöfn togarans gátu vænst góðs verðs fyrir fiskinn á 

enskum mörkuðum.   Eftir allt kjötát þjóðarinnar yfir 

hátíðarnar fýsti enskum í léttari og auðmeltanlegri fæðu.   

Fiskurinn kom til álita sem fýsilegur kostur hjá enskum. 

Eins og undanfarin ár var Sveinn Helgi fjarri heimili sínu 

um þessi jól.   Grímur gamli hafði munað eftir vini sínum 

og kom tímanlega heim í litla kotið á eyrinni til að fylgja 

honum til skips, ásamt Ragnheiði og Ólafi.   Þar sem 

Moskvits bifreið fjölskyldunnar var úr lagi færð og máski 

við að taka sitt síðasta púst var ekki annað til ráða heldur 

en að þiggja far með Grími í græna blöðru Skódanum 

sem hann átti og notaði til að koma sjálfum sér bæði hratt 

og örugglega (að eigin sögn) milli staða. 

    Ragnheiður hafði ekki oft fylgd manni sínum til skips 

á umliðnum árum.   Þá ákvörðun hennar mátti rekja til 
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lifnaðar mannsins að hann var stöðugt undir áhrifum 

áfengis við brottför.   En núna gegndi öðru máli.   Sveinn 

Helgi vildi breyta um gír og láta flöskuna til hliðar og 

taka upp aðra lífsháttu heldur en hafði einkennt hann í of 

mörg ár á undan.   Ragnheiður var búinn að taka 

ákvörðun um að styðja hann með ráðum og dáð og leggja 

honum lið eins og hún hafði getu og visku til. 

    Þau settust inn í bílinn og óku eftir vegslóðanum að 

heiman áleiðis í bæinn.   Aðkoman á bryggjunni var með 

líku sniði og áður.   Leigubílar keyrðu eftir bryggjunni 

með hluta áhafnarinnar innanborðs. Bifreiðarnar hristust 

á rimlunum þegar þeir óku eftir timburklæddu 

bryggjugólfinu. 

    Annað fólk var líka komið til að fylgja sínum til skips.   

Sumir voru þarna fyrir forvitnis sakir og jafnvel til að 

geta flutt öðrum fréttir af lifnaði og drykkju 

togaramannanna og ástandsins á þeim.   Hrói á Teiti 

hefur lengi lifað og dafnað á meðal þjóðarinnar.   Hrói á 

Teiti ku hafa gengið á milli manna og sagt sögur sem að 

stærstum hluta voru uppspunnar eða hreinar og klárar 

lygar.   En Hrói á Teiti hirti ekki um hvað var satt og rétt.   

Hann bara talaði, og talaði svo meira. 

    Í desember höfðu krakkarnir í bænum verið duglegir 

við að draga dót í brennur bæjarins, sem voru tvær líkt og 

árin á undan.   Annar bálkösturinn stóð á holtinu austur af 

eyrinni og trónaði hátt til himins og tilheyrði 

Suðurbænum.   Þessi brenna sást víða úr bænum vegna 

þess hve hátt hún stóð.   Hinn trónaði á annarri hæð í 

hinum enda bæjarins og tilheyrði Vesturbæingum.   Í 
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gegnum árin hafði staðið keppni á milli krakkanna í 

þessum bæjarhlutum hver yrði með stærri brennu í ár og 

skiptust sigrarnir nokkuð jafnt á milli suður - og 

vesturbæinga milli ára.   Valt á því hve duglegir 

krakkarnir höfðu verið að draga að sér björgina til að 

setja á bálköstin.   Heimasmíðuðu hjólatíkurnar sem 

krakkarnir drógu á eftir sér komu að góðum notum við 

verkið.   Oft voru tíkurnar ótæpilega hlaðnar af allskonar 

ónýtu drasli sem mönnum þótti gott að losna við á 

brennurnar og rýmka eilítið til í kringum sig.   Þetta 

drógu krakkarnir svo á eftir sér um langan veg án þess að 

telja slíkt eftir sér og lögðu í vænlegan bálköstin sem 

stækkaði við hverja spýtu. 

    Í litla kotinu var undirbúningur jólahaldsins í fullum 

gangi.   Ragnheiður stóð í stórræðum við bakstur 

smákakanna og annarra kaka til að eiga nóg.   Heimili 

hennar var í engu öðruvísi öðrum íslenskum heimilum að 

því leiti til að sá siður hafði skapast hjá henni að búa til 

sjö til tíu mismunandi tegundir af bakkelsi til að nasla í 

um jólin.   Sjálf hafði hún gaman af umstanginu og tók 

allur krakkahópurinn þátt í þessu með einum eða örðum 

hætti með henni og nutu vinnunnar engu minna en hún 

sjálf gerði.   Krakkarnir, sem stunduðu skólann, voru 

kominn í jólafrí og fengu nægan tíma til að rétta móðir 

sinni hjálparhönd.   Að maður hennar tók ekki þátt 

undirbúning jólanna var alvanalegt á heimilinu og gerði 

heldur engin ráð fyrir Sveini Helga frekar en endranær.   

Starf hans krafðist þessarar fórnar af honum sem og 

öðrum íslenskum sjómönnum og var bara hluti af 

veruleika sjómannsfjölskyldunnar.    
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    Erla fékk skrifstofustarfið sem hún sótti um og var 

einkar lukkuleg með nýju stöðuna sem hún hafði hreppt.   

Ráðningin miðaðist við áramót.   Einnig hafði henni 

tekist að útvega sér íbúð í bænum með vinkonu sinni.   

Íbúðin var tvö samliggjandi herbergi með aðgangi að 

eldhúsi á gangi.   Þar var og rennandi kalt vatn, vaskur og 

vatnssalerni, sem var nýlunda í lífi hennar.   Erla átti að 

fá íbúðina eftir rúmar þrjár vikur.   Húsnæðið var 

ofarlega í bænum og stóð nálægt staðnum sem nunnurnar 

höfðu komið sér fyrir á.   Þarna voru mörg vegleg hús 

sem allskonar fólk bjó í.   Flestir íbúanna í hverfinu voru 

tengdir sjónum með einum eða öðrum hætti og féll Erla 

og vinkona hennar ágætlega inn í kramið með sinn 

bakgrunn.   Tíminn einn myndi svo skera úr um það 

hversu vel henni gengi á nýja staðnum fjarri öryggi 

foreldrahúsanna og fjölskyldunnar sem hún þekkti best 

og hafði fæðst inn í.   En Erla var ákveðin í að stíga 

skrefið og láta á það reyna hvort henni tækist að plumma 

sig og lifa lífinu sem fullorðin, heilbrigð kona. 

    Ólafur notaði tímann til að gera við bifreið 

fjölskyldunnar.   Vélin sem staðsett var undir 

vélarhlífinni var orðin léleg og ýmislegt annað í 

bifreiðinni þurfti orðið viðhald sem bæði kostaði vinnu 

og fjármagn.   Hugsun hans var að freista þess að hafa 

bílinn tilbúinn tímanlega.   Yfir hátíðirnar mundi gefast 

tími til heimsókna og að setjast niður með 

stórfjölskyldunni og spjalla og skiptast á upplýsingum og 

fá fréttir af fólki sem menn höfðu ekki hitt lengi.   Og þá 

kom sér vel að vera með Moskvitsinn gangfæran.   

Yfirleitt komu menn saman heima hjá Stefáni og Gíslínu, 
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foreldrum Ragnheiðar, til að drekka saman kaffi og 

snæða bakkelsi á jóladag. 

    Hilmar Skapti hlakkaði óskaplega mikið til daganna 

framundan og að fá að smakka á öllum fallegu og 

girnilegu kökunum sem móðir hans var búin að baka og 

koma fyrir í boxum og setja í efstu hillur skápanna, eða 

hvar sem laust pláss var, og að taka utan af pökkunum 

sem stóðu uppraðaðir og innpakkaðir í einu horni 

eldhússins og biðu eftir því að áhugasamar hendur tækju 

þá upp og rifu umbúðirnar utan af sér og skoðuðu hvað 

leyndist undir skrautlegum pappírnum með límbandinu 

og merkimiðunum. 

    24 desember rann upp.   Snjó hafði kyngt niður í 

talsverðum mæli um nóttina og lá hvít mjöllin yfir 

landinu hvert sem augað eygði sem breyti landlaginu 

talsvert frá deginum áður.   Fólk fékk óskir sínar 

uppfylltar um hvít jól í stað rauðra jóla, líkt og allt útlit 

var fyrir.   Skjótt skipast veður í lofti og á örskammri 

stundu kom upp alveg ný staða sem kannski engum óraði 

fyrir að mundi gerast, en gerðist samt.   Nokkuð sem 

engum þarf þó að koma á óvart sem þekkir íslenska 

veðráttu sem getur breyst oft á dag. 

    Um morguninn klæddi Ragnheiður Hilmar Skapta í 

hlýjan fatnað og fór hann með yngri systkinum sínum út í 

snjóinn á túninu neðan við bæinn.   Og þar hnoðuðu þau 

sér snjóbolta sem þau rúlluðu á undan sér eftir snjónum 

og bjuggu til úr honum stórar kúlur til að nota sem 

byggingarefni í snjókellingu.   Eftir dálitla stund voru 

krakkarni búnir að raða þremur mismunandi stórum 



160 
 

 

snjóboltum hvern ofan á annan og ein minni sem átti að 

vera höfuðið.   Þau fundu sér nokkrar steinvölur á planinu 

og notuðu tvær af þeim fyrir augu en restin fór í að gera 

brosandi munn.   Gömul fúin spýta sem lá við vegg 

fjóshlöðunnar gagnaðist ágætlega sem nef.   Tveir steinar 

í viðbót og þá voru kominn vegleg eyru á kerlinguna.   

Nú horfði hún í átt að kotinu með sínum steinrunnu, 

köldu augum og snéri baki í fjörðinn.  Krökkunum þótti 

skemmtilegt að búa kellinguna til og kærkominn vinna 

sem sló eilítið á spennuna sem myndaðist í hjörtum 

ungviðisins.   Spenningurinn var beintengdur 

jólapökkunum í horni eldhússins.   Ljóst var að úthlutun 

pakkanna gat ekki farið fram fyrr en að loknum 

kvöldmat, þegar mamma var búinn að vaska upp og 

ganga frá öllu.   Og þangað til var heil eilífð, að áliti 

barnanna sem léku sér úti í snjónum í morgunsárið. 

    Geir á Ljósakoti sást ganga niður túnið í átt að litla 

kotinu.   Nýfallinn mjöllin náði honum sumstaðar upp á 

mið gúmmístígvél.   Spor hans voru greinileg í snjónum 

og mynduðu eins og línu fyrir aftan manninn.   Gamli 

skeggjaði hvíti geithafurinn hans hafði sloppið út úr húsi 

og kom á eftir honum og var á vappi í kringum bóndann.   

Líklegt var að Geir hafi gleymt að loka útihúsinu á eftir 

sér er hann kom þar við fyrr um morgunninn til að 

brynna skepnunum.   Þetta var ekki í fyrsta skipti sem 

dýrið slapp út.   Þar sem dýrið var spakt var auðvelt verk 

að koma því aftur inn í geitahúsið.   Enda ljúfur sem 

lamb.   Málið var ekki alvarlegt. 

    Geir hélt á poka í hendinni.   Við girðinguna gegnt litla 

kotinu stoppaði hann og þrýsti efsta streng girðingarinnar 
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niður og klofaði yfir hann og gekk svo áfram yfir götuna 

og að húsinu.   Geir bankaði á dyrnar.   Ragnheiður var 

að leggja lokahönd á jólaundirbúninginn.   Hún kom til 

dyra.   Geir bauð góðan daginn og bað hana að þiggja 

lítilræði frá fjölskyldu sinni í tilefni dagsins og rétti henni 

pokann.   Ragnheiður þakkaði fyrir sig og sína og bauð 

honum inn með þeim orðum að hún væri með nýlagað 

kaffi á könnunni.   Geir afþakkaði gott boð og sagðist 

eiga erindi í bænum sem hann þyrfti að ljúka fyrir hádegi.   

Eftir lítils háttar spjall í dyrgættinni á kurteisu nótunum 

snéri Geir sömu leið og hann kom og kvaddi Ragnheiði 

og fjölskyldu hennar með ósk um gleðileg jól og farsæld 

á nýju ári.   Geithafurinn sem hafði beðið eftir honum við 

girðinguna fylgdi honum eftir á göngunni til baka og inn 

í geitahúsið.   Skömmu síðar sást Willis-jeppi mannsins 

aka eftir heimkeyrslunni að Ljósakoti.   Pokinn góði 

reyndist innihalda vænt lambalæri, sviðahausa, rófur og 

fáeina sælgætismola handa krökkunum.   Kærkominn 

glaðningur frá góðum grönnum. 

    Að venju var séra Friðrik með guðsþjónustu í kirkjunni 

klukkan átján á aðfangadag.   Sá siður hafði skapast á 

heimili Ragnheiðar að heimilisfólk fór í kirkju á þessum 

tíma en Ragnheiður var eftir heima til að undirbúa 

steikina til að allt væri tilbúið þegar fólkið kæmi heim.   

Ákveðið var að bregða ekki út af vananum nú. 

    Fimmtán mínútum fyrir messu tróð sparibúið fólkið sér 

inn í þröngan heimilisbílinn og Ólafur setti í fyrsta gír og 

ók eftir snjóugum veginum og hélt sér í hjólförunum sem 

bóndinn sem bjó á bænum fyrir vestan litla kotið hafði 

gert er hann ók þar um fyrr um daginn. 
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    Við kirkjubygginguna stóðu fáeinir bílar.   Margt fólk 

var og á gangi og stefndi það á hvítmáluðu bygginguna 

með háa turninum til að hlýða á Guðs Orð af vörum séra 

Friðriks.   Hvert sæti kirkjunnar var skipað og þurfti 

umsjónarmaðurinn að taka fram aukastóla til að allir 

gætu sest.   Slíkur var ágangurinn.      Á slaginu átján 

hringdi hringjarinn kirkjuklukkunum hátt og hvelft sem 

var byrjunin á hefðbundinni guðsþjónustu í 

bæjarkirkjunni.   Eins og vanalega var gamli 

orgelleikarinn með uppstilltan kórinn fyrir framan sig og 

fegurstu konurnar í kórnum gegnt sér.   Undireins og 

síðasta slag bjallnanna heyrðist þrýsti hann á nótnaborðið 

og fagrir orgeltónarnir bárust til fólksins.   Séra Friðrik 

gekk hempuklæddur inn kirkjugólfið og risu kirkjugestir 

úr sætum á meðan presturinn gekk rólegum, æfðum, 

virðulegum skrefum á átt að altarinu við taktfast 

hljómfallið.   Hátíðleikinn lá í loftinu sem gestirnir 

skynjuðu þó misjafnlega.   Hilmar Skapti sat í fangi Ólafs 

og fylgdist grannt með hvað fram fór í salnum.   Honum 

langaði til að spyrja bróður síns margs en fékk í stað 

svars, “ Uss.”   Dagskráin gekk samkvæmt áætlun og eins 

og af gömlum vana.   Séra Friðrik fjallaði í prédikuninni 

um Jesús, barnið sem fæddist í gripahúsi í Betlehem, 

krossfestinguna og upprisuna frá dauðum.   Klukkutíma 

síðar glumdu bjöllurnar á nýjan leik og fólk yfirgaf sæti 

sín og hver stefndi til síns heima.  

    Frá kirkjudyrunum sást yfir til hafnarinnar.   Fimm 

fiskibátar voru bundnir við bryggju.   Önnur skip sem 

áttu heimahöfn þar voru á sjó.   Á milli fram - og 

afturmastur allra bátanna höfðu ljósaseríur verið 

strengdar.   Á þessum ljósaseríum loguðu ljósaperur 
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mismunandi að lit.   Kannski voru áhafnirnar, eða hluti 

þeirra, einmitt staddar í kirkjunni til að lofa einn Drottinn 

áður en þær settust til borðs með sínu fólki.   Kannski 

höfðu þær öðrum og “ mikilvægari “ hnöppum að hneppa 

heldur en að eiga samfundi við Drottinn Jesús Krist.   Það 

vissi Guð einn. 

    Líkt og ráð var fyrir gert kom fólkið að uppdekkuðu 

borði þegar það kom heim.   Ragnheiður hafði útbúið 

sannkallað veisluborð handa sínu fólki.   Þegar hún varð 

bílsins vör tók hún eldað lærið úr ofninum sem henni 

hafði áskotnast um morguninn og lét það á borðið ásamt 

brúnuðum kartöflum, sósu og öðru meðlæti sem til var.   

Appelsínur og epli lági í tveim skálum á öðrum stað og 

stóð fólkinu til boða.   Hún heyrði að bílhurðum var 

skellt.   Glaðlegt spjall að utan barst henni til eyrna.   

Innan skamms kom fólkið hennar brosandi inn í eldhúsið 

til að snæða saman jólasteikina og eiga góða kvöldstund.   

Matarilmurinn kitlaði nef fólksins þegar inn var komið 

sem jók matarlystina um allan helming.   Þegar menn 

höfðu tekið af sér yfirhafnirnar var fátt eftir nema tylla 

sér við borðið og skenkja á diskanna.   Ragnheiður tók 

fram hníf og skar sneið af kjötinu handa krökkunum.   Að 

fáeinum mínútum liðnum mátti heyra glamrið í hnífum 

og göflum sem strukust eftir leirdiskum og mynduðu 

hljóð sem menn þekkja frá matarborðinu.   Kunnuglegt 

hljóð sem tilheyrir lifandi fólki. 

    Toppurinn á þessari tilveru var þegar mamma lauk 

uppvaskinu og fólkið settist til að taka við pökkunum 

sem búið var að merkja því.   Ólafur las að vanda á 

merkimiðanna sem var utan á pökkunum og afhenti 
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hverjum fyrir sig sinn pakka.   Skrjáf heyrðist þegar 

pakkarnir voru handleiknir og pappírinn rifnaði utan af 

hlutunum og hann blasti við augum hins nýja eiganda í 

allri dýrð sinni.   Hefðbundin jól á hefðbundnum degi 

íslenskrar alþýðufjölskyldu.   Hilmar Skapti hafði fengið 

spjaldþykka myndabók um strákinn Tuma sem tók upp á 

ýmsum kúnstum. 

    Í útvarpinu fór fram hátíðardagskrá úr kirkju í 

höfuðborginni sem var árleg uppákoma sem landsmenn 

könnuðust orðið við og gerðu ráð fyrir að heyra í 

viðtækjum sínum.   Eða sá hluti landsmanna sem átti 

útvarpstæki.   Er fólkið kom heim var Herra Biskupinn 

einmitt að lúka ræðu sinni.   Á eftir voru leikinn þekkt og 

lítið þekkt jólalög í flutningi ýmissa listamanna.   

Hátíðarstemmning lá yfir borg og bí á aðfangadag jóla 

hringinn í kringum landið. 
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Með Sveini Helga á sjó 

16 kafli. 

Tíminn hélt áfram að tifa í lífi fólksins sem enn bjó í litla 

kotinu á eyrinni á tanganum sem skagaði út í fjörðinn.   

Tikk, takk. - Tikk, takk. - Tikk, takk. - Tikk, takk, 

heyrðist í klukkunni á eldhúsveggnum.   Svona tifaði hún 

daglangt og minnti fólk á sig og hvað tímanum leið.   

Þessi gamla, trausta klukka í fallega brúnbæsaða og 

lakkaða eikar kassanum hafði fylgd Sveinn Helgi og 

Ragnheiði alla búskapartíð þeirra.    

Sífeldar endurtekningar voru í lífi fólksins.   Vakna, fara 

framúr rúminu, þvo sér í framan, greiða sér um hárið, 

bursta tennurnar, eta, fara í vinnuna, fara í skólann, vaska 

upp leirtauið, þvo þvotta, strauja, hengja blautan þvott 

upp á snúrur, brjóta þuran þvottinn saman og koma 

fötunum fyrir ofan í skúffum og skápum, velta vöngum 

yfir hlutum, hafa áhyggjur, hlæja, gráta, vera glaður, 

upplifa sig lítinn, einmanna, hræddan, verða fyrir 

vonbrigðum, finna til höfnunar.   Þessar og allskonar 

aðrar tilfinningar voru í gangi í einni og sömu 

manneskjunni.   Endurtekning, endurtekning.   Eilífar 

endurtekningar í lífinu uns það slokknar og jarðvegurinn 

fær að hylja jarðneskan líkaman og yfirfæra aftur í mold, 

þaðan sem hann kom og manneskjan er ekki lengur hér á 

jörðinni.   Lífsganga manna samanstendur af jafnvægi, 

eða hún fer upp í hæðir og niður í djúpa dali, og allt þar á 

milli.   Allt eftir þeim kringumstæðum sem þeir lenda í á 

för sinni um lífið.   Sannleikur sem engin þrætir fyrir. 
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Árin líða. 

    Rúm tvö ár voru liðin síðan Sveinn Helgi tók hina 

afdrifaríku ákvörðun sína um að láta flöskuna til hliðar 

og hefja líf án atbeina alkahóls.   Í landlegum sótti hann 

fundi Anthons-samtakanna með Grími gamla, sem stóð 

eins og klettur við hlið hans.   Góður kunningsskapur 

hafði og tekist á milli hans og Ásgríms Pálssonar og konu 

hans.   Sama manns og steig í pontu á hans fyrsta fundi 

hjá samtökunum og sagði fundargestum sögu sína.   

Ragnheiður og Ólafur elsti sonur þeirra studdi hann 

einnig.   Þeir sem til þekktu sögðu hann standa sig 

hetjulega í baráttu sinni við hinn illa og skemmda 

skaðvald Bakkus konung, sem Sveinn Helgi þjónaði til 

margra ára. 

    Erla var flutt að heiman og undi sér vel á nýjum stað 

með vinkonu sinni, og í nýju stöðunni á vinnustaðnum.   

Og hún náði stórum áfanga í sínu lífi er hún sættist í 

hjarta sínu við föður sinn.   Erla sá af verkum hans að 

honum var full alvara síðast er hann talaði um að vinna 

sigur á flöskunni og hefja nýtt líf.   Verk föður hennar og 

sannur vilji til að gera betur hjálpuðu henni að yfirstíga 

öll gömlu vonbrigðin sem faðir hennar olli henni með 

óheiðarleika sínum og lygum alkahólistans og óbreyttum 

lífstíl áður fyrr.   Og nú hafði hann verið fjarri 

áfengisvímunni þetta langan tíma án þess að leita aftur á 

gömul mið.   Samt var rétt hjá Sveini Helga að fara 

varlega og gefa ekki út of stóryrtar yfirlýsingar.   

Stundum hafa veggirnir nefnilega eyru og fuglarnir fljúga 

með fréttina sem átti að fara leynt og hún fer á allra 

vitorð.   Þess vegna skildu menn gæta tungu sinnar og 
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tala ekki nema það sem þeir treysta sér til að standa við.   

Einkum og sérilagi á þetta við þegar vindar standa í 

fangið og hvergi er skjól að finna og öll heimsins ógæfa 

virðist hvolfast yfir þá á sama andartaki.  

    Vissulega glímdi Sveinn Helgi sína glímu við óróann 

innra með sér.   En slíkt hendir menn með þeim 

afleiðingum að þeir vita hvorki upp né niður hví hlutirnir 

riðluðust og allt fór upp í loft.   Þegar menn síðan skoða 

aðstæður heiðarlega koma þeir auga á misfellurnar.   

Flest ógæfa manna á sér einhvern aðdraganda, einhver 

upptök.   Einhversstaðar gerðu þeir rangt sem síðar 

kallaði yfir þá hluti sem þeim fundust óþægilegir og 

hreinlega vondir að lenda í.   Einhversstaðar var slakað á 

kröfunum og hinum vonda gefið færi á að smeygja sér 

inn með illar áætlanir.   Engin manneskja er fullkominn.   

Hver einstaklingur þarf sjálfur að læra, og því miður oft 

af eigin mistökum.   Máski voru eyrun lokuð og hann 

vildi ekki hlusta á ráðleggingar sér vitrari manna og 

kvenna sem sjálf höfðu upplifað margt vont í sínu lífi og 

vildu í veikum mætti miðla eigin reynslu til að forða 

þeim frá hafna í sömu forarvilpu. 

    Enn sem komið var glímdi Sveinn Helgi alltént án þess 

að bíða ósigur í glímunni.   Nóg um það að sinni. 

    Vorið 1959 var að renna í garð íslendinga.   Skip 

Sveins Helga var í höfn.   Verið var að landa upp úr því.   

Aflin var hátt í tvöhundruð tonn af blönduðum fiski.   

Uppistaða aflans var karfi veiddur djúpt vestur af 

Snæfellsnesi. 
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    Mönnum var enn í fersku minni atburðirnir sem 

gerðust febrúar á Nýfundnalandsmiðum þegar einn 

togarinn í eigu sömu útgerðar og Sveinn Helgi starfaði 

hjá fórst eftir að ís hlóðst utan á yfirbyggingu skipsins og 

olli röskun á jafnvægis hlutföllunum og skipið hvolfdi 

vegna yfirvigtar og hvarf í hafið ásamt allri áhöfn, þrjátíu 

mönnum. 

    Annar íslenskur togari, gerður út í höfuðborginni, lenti 

og í kröppum sjó í sama veðri og á svipuðum slóðum.   

Mannskapurinn þar þurfti að standa á þriðja sólahring til 

að halda skipi sínu ofansjávar.   Veðurhæðin var 

gríðarleg.   Eða tólf vindstig með tilheyrandi sjógangi.   

Hver skvetta sem inn fyrir kom fraus og hlóðst utan á 

skipið.   Skipverjar urðu að berja ís látlaust utan af 

yfirbyggingunni, möstrunum og hvalbaknum með 

rörbútum, sleggjum, hömrum, öllu sem unnt var að nota 

við verkið og að lokum að skera báða björgunarbátanna 

frá og brenna davíðurnar í burtu (sem bátarnir héngu í) til 

bjargar skipinu.   Þegar óveðrið skall á var skipið orðið 

fulllestað fiski og gat af þeim orsökum ekki siglt undan 

veðrinu í hlýrri sjó.   Menn töldu að þegar verst var hafi 

ísþunginn ofan á skipinu ekki verið undir hundrað 

tonnum.   Mennirnir börðust þarna fyrir lífi sínu og ekki 

um annað að ræða heldur en að þrauka og halda ísnum 

frá eða sökkva með skipinu.   Tveir íslenskir togarar sem 

lentu í þessu veðri en án skaða komu að og fylgdu 

togasranum heim af öryggisástæðum.   Ferðin tók fáeina 

daga.   Útlitið var ískyggilegt um tíma en með harðfylgi, 

þrautseigju og blessun Drottins komust þeir heilir heim.   

Sannarlega hélt Drottinn Jesús verndarhendi sinni yfir 

áhöfninni. 
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    Einnig var landhelgisdeilan við Bretanna sem staðið 

hafði síðan 30 júní 1958, í tæpt ár, stöðugt á milli 

tannanna á bæði sjómönnunum og landfólki.   Í þeim slag 

gerðist margt.   Allskonar uppákomur bresku 

sjómannanna olli hneykslan og skoðunum hinna ýmsu 

manna til sjós og lands.   Blöðin voru full að fregnum um 

gang þessara mála.   Var enda útfærslan úr fjórum 

sjómílum í tólf sjómílur og ástandið sem skapaðist á 

miðunum ein besta söluvara blaða sem hugsast gat.   Og 

þetta notfærðu blöðin á Íslandi sér hvergi banginn til hins 

ýtrasta. 

    Unnið var við að fjölga bryggjuplássunum í bænum 

með því að reka niður átta hundruð metra langt stálþil 

með stórum og þungum fallhamri sem gekk frá morgni til 

kvölds og hamraði þungum höggum ofan á langa 

stálbitanna – bomm – bomm – bomm – bomm.   Bitarnir 

sukku ofan í jörðina og náðu góðu haldi.   Áætlanir gerðu 

ráð fyrir að nýi viðlegukanturinn tengdi gömlu og nýju 

trébryggjunnar saman til vesturs og austurs.   Við þessa 

aðgerð bæjaryfirvalda og ríkisvaldsins batnaði öll aðstaða 

til að þjónusta skip.   Sömuleiðis tekjur hafnarinnar.   

Tími gömlu góðu trébryggjunnar var að líða og öld 

stálþilsins tekin við. 

    Innivera Sveins Helga var á enda.   Búið var að koma 

aflanum uppúr skipinu og inn í frystihúsið, láta ís og kost 

um borð og auglýsa brotför í útvarpinu klukkan tuttugu 

og eitt um kvöldið.   Líkt og vanalega birtist auglýsingin 

á undan hádegisfréttunum.   Það þótti góður tími fyrir 

slíkar auglýsingar.   Þá sátu landsmenn sem límdir við 

stólanna og eldhúsborðin til að missa ekki á fréttatíma 
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útvarpsins, sem hófst tólf, þrjátíu.   Rekstur eins togara 

var dýr og allar tafir juku kostnað útgerðar. Skipið varð 

því að drífa á veiðar undireins og fært var.   Um frí var 

ekki mikið rætt. 

Á settum tíma stóð Sveinn Helgi á bryggjunni með 

sjópokann í hendinni og sínu fólki sem fylgdi honum til 

skips.   Hann átti vaktina um borð og varð að vera klár til 

að sleppa undireins og Sigurjón skipstjóri gæfi sín 

fyrirmæli.   Á slaginu tuttugu og eitt heyrðist úr brúnni:    

“ Sleppa framendunum.”    

Og stuttu seinna: 

    “ Sleppa að aftan. “ 

Sigurjón hringdi til vélstjórans sem stóð sína vakt í 

vélarúminu og bað um hæga ferð áfram. 

Skrúfublöðin rótuðu upp sjónum og þungt skipið 

hreyfðist og sigldi í springinn og strekkti á honum svo 

brakaði og brast í.   Sveinn Helgi stóð frámá hvalbak í 

klofstígvélum, með gúmmívettlinga á höndunum, 

lopahúfu á höfðinu og gæru innan úr úlpu sem hann 

reyrði um sig miðjan með trollgarni, tilbúinn við þriðja 

mann að kippa endanum inn undireins og á honum 

slaknaði.   Eftir augnablik var afturendi togarans kominn 

nægjanlega langt frá bryggjunni að óhætt var fyrir 

skipstjórann að gefa vélstjóranum önnur fyrirmæli.   

Núna um að slá vélinni afturábak svo hann gæti bakkað 

skipinu frá, snúið og siglt út úr höfninni.   Um leið og 
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skipið tók að hreyfast í hina áttina gat hafnarvörðurinn 

losað springinn af pollanum, sem umsvifalaust skall í 

sjóinn.   Áhöfnin tók vel á og halaði blautt tóið samstillt 

um borð.   Fólkið stóð eftir á bryggjunni og fylgdist með 

skipinu.   Sveinn Helgi veifaði til Ólafs sonar síns og 

hinna sem stóðu á bryggjunni.   Fólkið veifaði á móti.   

Bifreiðarnar óku ein af annarri í burtu.   Að lítilli stund 

liðinni var bryggjan mannauð.   Aðeins fólkið sem starfs 

síns vegna þurfti að vera þar gerði það.   Hinir hurfu á 

braut.   Gamanið var búið og togarinn farin til veiða. 

    Menn gengu strax í að ganga frá endunum framá í 

geymsluna undir hvalbaknum hægra megin.   Einn háseti 

var inn í geymslunni og hringaði þar niður endana.   

Annar háseti var upp á hvalbaknum og gaf manninum 

niðri slakan eftir því sem þurfti.   Þannig hjálpuðust þeir 

að og verkið gekk snurðulaust og hratt fyrir sig.   

Handtökin voru örugg og fumlaus.   Á eftir var þungri 

járnhurðinni lokað og fjórum snerlum snúið, tveimur 

uppi og tveimur niðri, sem þrýsti gúmmíkantinum inn í 

hurðinni að og gerði hana vatnsþétta fyrir ágangi 

öldunnar.   Var mannskapurinn enda vanur og höfðu 

flestir verið fjölda ára til sjós og þekktu hamaganginn 

sem gat verið þegar veður gerðust válynd og sjóirnir æstu 

sig og öldurnar risu og skullu með ofurþunga á skipinu.   

Á meðan áhöfnin gekk frá fastsetningarendunum sigldi 

togarinn rólega á milli hafnargarðanna og út á sléttan 

flóann framundan og jók smá saman hraðan.   Eftir 

örskamma stund blasti litla kotið á eyrinni við augum á 

vinstri hönd og gat Sveinn Helgi séð Hilmar Skapta og 

hin börnin sem stóðu á túninu neðan við bæinn og horfðu 

til hafs.   Hann veifaði til þeirra í von um að krakkarnir 
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tækju eftir honum.   Og mikið rétt.   Hönd sást á lofti í 

landi.   Fyrst ein og síðan fleiri.   Að vísu gat Hilmar 

Skapti ekki þekkt manninn í svo mikilli fjarlægð þaðan 

sem hann stóð en hann vissi að faðir hans starfaði á þessu 

skipi sem sigldi framhjá og gat sér þess til að hann stæði 

fram á hvalbak og veifaði til þeirra.   Og hann ásamt 

hinum systkinum sínum bara vinkaði á móti.   Sveinn 

Helgi sá mann með hendur fyrir aftan bak labba hægum 

skrefum upp túnið áleiðis heim að bænum sem stóð 

austan megin við litla kotið sem Hansína og Ársæll 

bjuggu í. 

    Ragnheiður sat með prjónanna sína og horfði út á 

flóann og á togarann.    

    Á dekkinu lágu hlutir til viðhalds veiðarfærunum.   

Vírar, bobbingar, netastykki, nautshúðir og allskonar tó.   

Ofan á einni lestarlúgunni lá kassi úr tré.   Í kassanum 

voru tuttugu og fimm ísaxir, til viðbótar þeim fimmtán 

sem til voru um borð.   Þeir sem gerðu skipið út fannst 

viturlegt að huga að þessum málum og senda axirnar um 

borð eftir sjóslysin fyrr um veturinn þannig að öruggt 

væri að menn hefðu greiðan aðgang að slíkum 

þarfahlutum.   Að ís hlæðist utan á skip gerðist iðulega 

yfir vetrarmánuðina á miðum Íslands, Grænlands og 

Nýfundalands án þess máski að hættuástand skapaðist í 

öllum tilvikum.   En aldrei var of varlega farið.   Öllu 

dótinu á dekkinu þurfti að koma fyrir í netalestinni 

framan við formastrið og í vírageymslunni frammí 

skipinu og á öðrum stöðum og það sem fyrst. 
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    Sem fyrr lenti frágangsvinnan á mannskapnum sem var 

vinnufær.   Drukknu mennirnir tíndust einn af öðrum í 

koju sína til að sofa úr sér áfengisvímuna.   Flestir voru 

þreyttir eftir inniveruna og hvíldinni fegnir.   Skipið valt 

rólega í blíðunni.   Skipstjórinn hugðist sigla fyrir 

Garðskaga og Reykjanes og stíma austur með landinu og 

reyna fyrir sér á miðunum fyrir austan.   Eflaust mundi 

hann rekast á enska í túrnum með sínar freigátur, í bland 

við íslensk varðskip sem reyndu hvað þau gátu til að 

framkvæma ákvörðun stjórnvalda um stækkun 

landhelginnar í tólf sjómílur. 

    Eftir kaffisopa hjá kokknum og stutt spjall í matsalnum 

kom fyrsti stýrimaður inn og gaf fyrirskipun um að fara 

út á dekk og ganga frá dótinu sem lá þar eins og hráviður 

og koma því fyrir þar sem hægt væri að ganga að 

hlutunum vísum.   Hann gaf og fyrirmæli um að fara með 

kassann með ísöxunum í og festa hann kyrfilega inn í 

skorsteinshúsinu.   En þar var lítill kompa sem ýmislegt 

smádót var geymt í. 

    Loftskeytamaðurinn, lágvaxinn maður um fimmtugt 

með grátt hár, ættaður að vestan, sat við enda borðsins og 

lagði kapal.   Fyrsti vélstjóri kom inn í borðsalinn.   Hann 

tók tvist upp úr rassvasanum og þurrkaði sér um 

hendurnar og tróð honum svo aftur vasann áður en hann 

gekk að kaffibrúsanum og skenkti sér kaffi í könnu og 

settist við hlið loftskeytamannsins.   Hljóðlát gufuvélin 

malaði mjúklega í iðrum skipsins.   Dekkmönnunum var 

ekki lengur til setunnar boðið.   Þeir drifu sig út og hófu 

vinnuna sem stýrimaðurinn hafði gefið fyrirmæli um.   

Veðrið var gott þessa stundina og því upplagt að drífa 
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verkið af til að getað átt frítíma uns trollinu yrði kastað 

og veiðarnar og aðgerðin hæfist.   Jónas bátsmaður, sem 

átti vaktina til miðnættis, svaf í koju sinni svefni hins 

drukkna manns.   Annar á hans vakt þurfti að taka við 

stjórninni.   Og kom það í hlut Sveina Helga.   Óhætt var 

að treysta honum.   Enda heimavanur um borð og vissi 

eftir margra ára sjómennsku hvernig ætti að bera sig að 

við slíka vinnu.   Togarinn sigldi fulla ferð og valt 

mjúklega á stíminu til sitt hvorra hliða, stjór og bak, stjór 

og bak.   Bobbingarnir rúlluðu á milli lestarlúganna og 

var byrjað á að þræða spotta gegnum götin á þeim og hífa 

þá með gilsinum sem hékk í blökk í frammastrinu og 

niður í netalestina, þrjá og þrjá saman í kippu.   Koppar 

togspilsins, knúið áfram með gufu, voru notaðir til að 

hífa bobbingana og létta mannskapnum um leið vinnuna.   

Eftir einn og hálfan tíma var hver hlutur á dekkinu 

kominn á sinn stað og skipið orðið sjóklárt.   Trollin tvo 

héngu bundin við lunningarnar á stjórnborðs  -  og 

bakborðssíðu.   Óþarfi var að losa veiðarfærin fyrr heldur 

en komið var á veiðislóðina.   Sömuleiðis sat toghlerinn 

fastur á milli gálgans og lunningarinnar. 

    Mennirnir gengu eftir ganginum stjórnborðsmegin og 

inn í borðsalinn.   Jónsi kokkur hafði tekið til brauð og 

álegg og lagt þetta á borð til að hafa allt klárt fyrir 

dekkmennina.   Nýlagað kaffi beið þeirra á brúsum.   Er 

þeir stigu inn í ganginn sá Sveinn Helgi kokkinn vera að 

rogast einan með fullan mjólkurbrúsa í átt að 

mjólkurkælinum.   Hann gekk til hans og tók í annan 

hanka brúsans og hjálpaði honum við að koma mjólkinni 

í kæligeymsluna.   Fleiri brúsar biðu á ganginum.   Brýnt 

var að koma mjólkinni sem fyrst í kæli til að hún 
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geymdist betur.   Aðrir fóru inn í borðsal og fengu sér 

kaffi og brauðsneið með smjöri og áleggi.   Sveinn Helgi 

og Jónsi gengu inn í borðsalinn og settust með hinum 

strákunum.   Margt var rætt yfir kaffibollunum og menn 

veltu fyrir sér hvar á austfjarðarmiðum skipstjórinn 

hugðist dýfa trollinu.   Einnig var sá kvittur á lofti að siglt 

yrði með aflann og hann seldur á markaði í Þýskalandi.   

Frést hafði af góðri sölu íslensk togara fyrr í vikunni.   

Skipið hallaðist lítið eitt á stjórnborðshlið.   Verið var að 

beygja fyrir Garðskagavita. 

    Boð komu ofan úr brú niður í matsal um að senda tvo 

ákveðna menn upp til að stýra.   Mennirnir brugðust 

þegar við og kláruðu úr könnunum og drifu sig upp í 

stjórnapall.   Venjan var að menn stýrðu í hálftíma og 

stæðu útkíkk í hálftíma.   Er mennirnir komu stóð 

Sigurjón skipstjóri við einn brúargluggann og horfði út á 

hafið.   Gunnari, fyrsti stýrimaður, var við stýrið og hélt 

strikinu.   Þegar mennirnir komi inn steig Gunnar til 

hliðar og gaf öðrum mannanna upp stefnuna.   

Framundan á bakborða sáust ljós í landi frá byggð.   Þeir 

sem tóku við stýrinu voru heppnir.   Vaktin yrði stutt.   

Klukkan 00, 30 kæmi hin stímvaktin og leysti þá af. 

Skipið öslaði áfram á fullri ferð áleiðis að fiskimiðunum 

sem Sigurjón skipstjóri þekkt.   Þar gat hann vænst 

fisksins sem Þýskur markaður borgaði gott verð fyrir.   

Ufsi og karfi og aðrar tegundir sem íslendingar kunnu illa 

að meta en þýskir neytendur voru tilbúnir að greiða 

jafnvel háar upphæðir fyrir þegar vöntun var og 

eftirspurn til staðar.   Verð á mörkuðum ræðst ætíð af 

eftirspurn og framboði.   Þess vegna er líka svo 
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mikilvægt fyrir útgerðarmenn að fylgjast náið með gangi 

mála á mörkuðunum ytra. 

    Ekki sást hræða á dekkinu.   Einu ljósin á skipinu voru 

siglangaljósin í toppi fram - og afturmasturs og ljósin 

sem loguðu meðfram ganginum frameftir skipinu á 

stjórnborða og bakborða.   Vinnuljósin á dekkinu voru öll 

slökkt til að hindra ekki útsýnið hjá vaktinni sem þurfti 

að fylgjast með skipaumferð.   Radarinn skimaði landið 

og skipin sem voru í námunda við togarann, tugir 

sjómílna.   Dýptarmælirinn mældi dýpið undir skipinu.   

Á slaginu 00, 30 komu tveir af hinni vaktin upp til að 

leysa mennina af.   Þeir yfirgáfu þegar stjórnpallinn og 

gengu af brúarvængnum og niður stigann og eftir 

dekkinu og hurfu inn í ganginn afturí.   Í borðsalnum var 

enginn utan vélstjórans.   Hann var að fara af vaktinni.   

Aðrir skipverjar voru skriðnir í koju og annað hvort 

sofnaðir eða lásu dagblöðin frá túrnum á undan. 
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Togarinn á veiðum 

17 kafli. 

    Næsta morgun öslaði togarinn sjóinn.   “ Með 

mannabein í maganum, og gettu nú. “   Líkt og sagt er í 

niðurlagi gátunnar sem krakkarnir sögðu hvert við annað 

til að kanna getuna að ráða gátur.   Á sömu stundu sat 

Ragnheiður við eldhúsborðið heima og las blaðið.   Hún 

heyrði bíl renna í hlað.   Siddi vatnskall var mættur á 

stóra vatnsbílnum.   Það brakaði eilítið í gírkassanum 

þegar bílstjórinn setti stóra bifreiðina í bakkgír og 

bakkaði að brunninum við gamla fjósið og hlöðuna.   

Hann steig út úr bifreiðinni, gekk aftur fyrir hana og tók 

slönguna fram og lét hana niður um brunnopið.   Ferskt 

lífgefandi vatnið streymdi eftir leiðslunni og skall með 

skvettugangi niður í næstum tómann brunninn svo 

bergmálaði í.   Daginn áður hafði Ragnheiður beðið 

Sidda um að endurnýja vatnsbirgðirnar.   Enn sem komið 

var höfðu bæjaryfirvöld ekki fundið hentugt húsnæði.   

En um sinn varð fjölskyldan að dvelja á sama stað.    

    “ Þetta kemur allt “ – var svarið sem Ragnheiður fékk.   

Ferðirnar á bæjarskrifstofurnar voru orðnar margar frá 

því hún lagði fyrst inn beiðni um rýmra húsnæði fyrir sitt 

fólk. 

    Hilmar Skapti var orðin stór strákur.   Á næsta ári 

hæfist skólaganga drengsins.   Fengi fjölskyldan annað 

húsnæði í bænum yrði að líkindum styttra fyrir drenginn 

að sækja skólann. 
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Vertíðarbátar sáust að veiðum nálægt landi víða á 

miðunum við suðvesturland.   Netavertíðin stóð sem hæst 

og var törn í gangi.   Margir vertíðarbátar höfðu aflað vel 

síðustu daga.   Þetta orsakaði langan vinnudag til sjós og 

lands.   Tölur um 5000. fiska í einum róðri heyrðust í 

fréttatíma útvarpsins.   5000. fiskar vigta fjörtíu tonn.   

Dágóður afli í aðeins einum róðri.    

Verkafólkið þurfti að skila af sér löngum vinnudegi til að 

unnt væri að vinna úr öllum þessum afla sem bátarnir 

lönduðu daglega á meðan aflahrotan varði.   Íslendingar 

eru þekktir fyrir að leggja hart að sér í vinnu og vinna 

langan vinnudag þegar bjarga þarf verðmætum frá 

skemmdum.   Vertíðarnar eru ein allsherjar björgun 

verðmæta frá úldnun.  Og hver kaupir úldin mat? 

Hundruð skreiðarhjalla frá Akranesi og allt suður til 

Vestmannaeyja og lengra norður og austur eftir landinu 

voru þaktir fiski.  

Saltfiskframleiðendur söltuðu sem óðir væru.   

Spánverjar, grikkir,og Portúgalar biðu í ofvæni eftir að 

kaupa vörur héðan og bragða saltfiskinn frá íslenskum 

framleiðendum og matbúa á sinn þjóðlega hátt.   Á móti 

seldu Spánverjar íslendingum salt sem flutt var með 

skipum yfir hafið til að þeir gætu verkað fiskinn í salt.   

Svona var hringrás ferilsins.    

    Í frystihúsunum unnu menn oft til miðnættis við 

flökunina, snyrtinguna, pökkunina og frystinguna.   

Næturvinnan hrannaðist upp hjá fólki og gátu margir átt 

von á góðri útborgun næsta útborgunardag.   Aflahrota 
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stóð yfir á grunnslóð á sama tíma og þorskurinn kom á 

svæðið til að hrygna og viðhalda stofninum.   Íslenskir 

fiskframleiðendur fengu nóg hráefni.   Sannkölluð 

vertíðarstemning skapaðist á gamalgrónum 

vertíðarstöðum.   Dæmigert ástand og íslenskur veruleiki 

að vorlagi.    

“ Vertíðin er hafin, voðalega fín. 

Vinur minn er þreyttur, áfram sólin skín. 

Í nótt var lítið sofið, liggur ekkert á. 

Leyfist mér enn tvo þorska að fá? “  -  var sungið í 

verbúðunum við lagið “ Sigga!  Vigga á “ - að loknum 

erilsömum degi yfir hávertíðina þegar fólkið kom lúið 

heim í verbúð. 

    Togarinn klauf sjóinn á ellefu sjómílna hraða á 

klukkustund.   Hæg aldan ruggaði skipinu rólega.   Öðru 

hvoru tók skipið langar og djúpar hliðarveltur sem minnti 

menn á að þeir væru sjómenn og að væg undiralda var í 

gangi, þrátt fyrir nánast spegilsléttan yfirborðssjó.   

Kokkurinn varð að hafa listanna ofan á matarborðinu 

skorðaða fasta langsum og þversum á borðinu til að 

borðáhöldin héldust kyrr á sínum stað.   Listarnir 

mynduðu litla teninga.   Innan í þessa teninga voru diskar 

og önnur áhöld sett sem tilheyrðu borðhaldinu.   Þannig 

hélst allt á sínum stað þótt dallurinn ruggaði og léti 

ýmsum látum.   Hreinn, hvítur dúkur, vættur með vatni lá 

ofan á borðplötunni undir listum og eldhúsáhöldum.   

Allt eftir settum reglum.   Eintómar reglur hvert sem farið 

var.   Reglur sem aðstoðarmaður Jónsa kokks þoldi illa 

en varð samt að beygja sig fyrir.   Gagnsemi blauta 

dúksins á borðplötunni var áþreifanleg.   Frekari orð voru 
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óþörf um málið.   Staðreyndin blasti við augum, jafnvel 

blinds manns. 

    Jónsi, fyrsti kokkur, undirbjó hádegismatinn ásamt 

aðstoðarmanni sínum, öðrum kokki.   Hádegismaturinn 

var góð íslensk Kjötsúpa (þynnkusúpa) handa 

sjómönnunum, alls þrjátíu manns.   Að bera fram 

kjötsúpu var venjulega gert á fyrsta mátmálstíma um 

borð í togara eftir að skipið lét úr höfn í nýjan túr.    

    Hægt en örugglega nálgaðist togarinn staðinn þar sem 

áætlað var að hefja veiðarnar.   Veðrið skartaði sínu 

fegursta og var fjallasýnin til lands stórfengleg.   Sjá 

mátti hvíta jökla ofan á fjallstoppunum við ystu 

sjónarrönd.   Þar sem mættust himinn, haf og land og 

smelltu kossi hvort á annað. 

Um morguninn mætti Sigurjón skipstjóri enskum togara á 

siglingu vestur með landinu.   Samskipa enska 

botnvörpungnum sigldi varðskip.   Í fréttum fyrr um 

morguninn kom fram að varðskipið Sær, undir skipstjórn 

Tryggva Þórhallssonar skipherra, hafi tekið togarann 

Lord Montgomery fyrir ólöglegar veiðar innan íslensku 

landhelginnar og að réttað yrði í máli enska skipstjórans í 

Eyjum.   Varðskipmenn staðsettu Lord Montgomery 

fjögur hundruð metra innan gömlu landhelgismarkanna.   

Skipherra ensku freigátunnar á svæðinu leitaði álits 

yfirboðara sinna í Englandi sem samþykktu tökuna. 

Skipið var statt 3, 8 sjómílur frá landi er skipherra 

varðskipsins tók til sinna ráða.   Stór ensk freigáta kom í 

humátt á eftir skipunum tveimur eins og slefandi, 

hungraður úlfur sem reiðubúinn var til árásar. 
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Níu, þrjátíu um morguninn lét Sigurjón skipstjóri ræsa út 

vaktina til að gera klárt að kasta trollinu.   Skipið var statt 

djúpt suður af Ingólfshöfða.   Á leiðinni hafði 

dýptarmælirinn numið töluverðar lóðningar sem benti til 

þess að nægt æti væri í sjónum.   Þetta gaf mönnum von 

um veiði. 

    Það lenti á bátsmannsvaktinni að leysa niður trollið 

stjórnborðsmegin og undirbúa veiðarnar.   Jónas var 

fremur fram lár þegar hann steig út á dekk ásamt sínum 

mönnum.   Hann var náfölur í framan og með höfuð á 

herðunum sem var um það bil að klofna í tvennt.   Þar 

bönkuðu enda timburmenn með miklum gassagangi í 

bland við mórall án þess að gefa neinn grið eða sýna 

manninum minnstu miskunn.   Timburmenn  -  

fylgifiskar áfengisneyslu  -  þekkja enga miskunn.   Þeir 

bara banka og hamra á meðan stætt er.   Maginn gerði og 

uppreisn sem orsakaði uppköst hjá Jónasi bátsmanni og 

hann skilaði innihaldi magans yfir borðstokkinn og í 

sjóinn.   Líkt ástand var á sumum hásetanna á vaktinni 

eftir slark inniverunnar.   Á dekkinu voru margir 

bankandi ósýnilegir timburmenn sem minntu 

einstaklingana óþægilega á sig.   Menn sögðu fátt.   

Enginn ónauðsýnleg orð voru viðhöfð.   Jónas bátsmaður 

gaf fyrirskipanir sem yfirmaður vaktarinnar.   Allir á 

dekkinu voru vanir sjómenn með margra ára reynslu á 

bakinu.   Orð voru raunverulega óþörf.   Hver maður á 

vaktinni gekk að sínu verki og vissi hvað þurfti að gera til 

að trollið kæmist í sjóinn. 

    Ekki þíddi að fást um timburmennina nú.   Tíminn einn 

mundi eyða öllum timburmönnum og gefa þeim sem 
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hýstu ófögnuðinn heilsuna á ný.   Tvær Magnyltöflur, 

renndar niður með köldu vatni, minnkuðu starfsgleði 

timburmannanna til muna.   En aðeins um stundarsakir.   

Vinnan á dekkinu beið og því ekki um annað að gera 

heldur en að bretta upp ermarnar og hefjast handa, hvað 

sem allri þynnku leið.   Fimmtán mínútur eftir að búið 

var að ræsa mannskapinn var öll vaktin kominn fram og 

út á dekk.   Hluti mannskapsins fór í að leysa böndin sem 

bundu bobbingalengjuna og veiðarfærið fasta við 

stjórnborðssíðu skipsins.   Sveinn Helgi fékk það verk 

við þriðja mann að hífa toghleranna upp úr sætum sínum.   

Toghlerarnir tveir lágu skorðaðir við fram - og 

afturgálgana innanverða.   Einn á hvorum stað.   Maður 

gerði sig kláran við spilið til að hífa á spilkoppnum 

meðan Sveinn Helgi og hinn maðurinn athöfnuðu sig við 

hlerann og húkkuðu króknum í á réttan stað.   Þegar allt 

var klárt öskraði Sveinn Helgi til spilmannsins hátt og 

hvellt: 

    “ Hífa “ 

    Spilmaðurinn snéri hjóli á spilinu og stórt og öflugt 

gufuspilið byrjaði að snúast og hvæsa. Spilmaðurinn lét 

vírinn á spilkoppinn og vafið honum nokkra hringi um 

koppinn.   Vírinn strekktist rólega og átökin við þungann 

hlerann hófust.   Hlerinn hreyfðist og rann upp með 

síðunni og útfyrir borðstokkinn án neinnar fyrirstöðu.   Á 

meðan tré hlerinn hékk enn í gilsinum þræddi Sveinn 

Helgi keðju í gegnum þríhyrninginn (praketin) sem voru 

á hleranum og húkkaði enda keðjunnar í lykkju á 

gálganum.   Þá var hægt að slaka gilsinum og taka 

krókinn úr.   Mennirnir gengu næst að gálganum afturá 
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og báru sig eins að við þann hlera.   Litli gilsinn var 

notaður til að hífa fremri toghlerann.   Annar gils var 

notaður við afturhlerann.   Spilkopparnir komu sér vel 

við vinnuna.   Án þeirra hefði verið ógjörningur að vinna 

þetta verk.   Vélarnar gera manninum kleift að færa 

mikinn þunga úr stað.   En fara varð að öllu með gát.   

Minnstu mistök gátu kostað áhafnarmeðlim brotna hönd, 

eða fót, eða limur klemmdist af, eða skaddaðist.   Í versta 

falli olli óvarkárni dauðaslysi. 

    Sigurjón skipstjóri stóð í brúarglugganum og fylgdist 

með því sem fram fór á þilfarinu.   Hann var maður 

gætinn sem ávallt hafði haft heppnina með sér öll 

skipstjórnarár sín.   Í gálgunum, hangandi þar í keðjum 

utan á skipinu, voru þungir toghlerarnir.   Einn háseti á 

bátsmannsvaktinni stóð við stýrið í stjórnpallinum.   

    Togarinn var ekki enn kominn á svæðið sem Sigurjón 

skipstjóri hugðist athafna sig á.   En tíminn nálgaðist.   

Veiðarnar mundu senn hefjast. 

    Undireins og trollið var tilbúið gengu mennirnir í að 

stilla upp á dekkinu.   Gera þurfti kassa framarlega á 

þilfarinu stjórnborðsmegin fyrir fiskinn úr trollpokanum.   

Tilsniðin borð, tveggja og hálfs metra löng, tuttugu 

sentímetra breið og sjö sentímetra þykk, lágu uppröðuð 

við formastrið.   Þessi borð voru stöðluð og pössuðu á 

milla járn styttnanna á dekkinu.   Borðunum var rennt 

ofan í fals á styttunum og voru fjögur borð í hæðina.   

Þannig mynduðu borðin kassa sem hélt fiskinum innan 

ákveðins svæðis á þilfarinu.   Næst voru aðgerðarborðinn 

sótt.   Eins og vanalega lágu þau fram í bakka.   
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Aðgerðarborðin voru gerð úr hefluðum viði og voru 

þriggja metra löng og áttatíu sentímetra breið og skrúfuð 

á þrjár þverspýtur sem raðað var með jöfnu millibili undir 

borðunum.   Borðin voru ágætlega meðfærileg og 

tiltölulega létt.   Þeim þurfti að drösla aftur eftir og setja 

þar sem fljótlegt var að grípa til þeirra.   Áður en 

aðgerðin byrjaði voru aðgerðarborðin lögð ofan 

uppstillinguna á dekkinu fyrir ofan spriklandi fiskinn í 

kassanum.   Þá gátu mennirnir staðið uppréttir við vinnu 

sína í fiskkösinni en þurftu ekki að vera bognir í baki við 

vinnu sína. 

    Skipstjórinn gat úr þessu kastað hvenær sem var.   

Útbúa þurfti pontið á milli lúganna.   Á réttum tíma yrði 

spúl slangan lögð eftir dekkinu og skrúfað frá henni.   

Rennandi vatnið úr slöngunni sá um að fylla pontið af sjó 

og endurnýja hann.   Ofan í söltu vatninu var fiskurinn 

vaskaður.   Nú voru veiðarfærin og annað sem tilheyrði 

veiðiskapnum og aðgerðinni tilbúið og mennirnir að 

mestu klárir í slaginn. 

    Klukkan var að verða tólf.   Búið var að ræsa vaktina 

út sem átti að leysa vaktina af á vaktaskiptunum tólf 

þrjátíu.   Mennirnir tíndust afturí syfjaðir og þreytulegir 

eftir erfiða inniveru.   Timburmennirnir höfðu ærin starfa 

og linntu ekki látum. 

    Kokkurinn var tilbúinn með Kjötsúpuna.   

Matarilmurinn lagði út á dekk gegnum opin kýraugu á 

eldhúsinu.   Sveinn Helgi fann til svengdar er 

matarilmurinn barst til hans og honum hlakkaði til að 

mæta í matsalinn.   Þar sem vaktin hafði lokið verkinu 
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gat hún yfirgefið dekkið og sest inn í borðsalinn áður en 

komið var glas (vaktaskipti).   Skipstjórinn áætlaði að 

vera á veiðislóðinni klukkan þrettán. 

    Þegar pláss losnaði við borðið settist Sveinn Helgi og 

tók hraustlega til matar síns.   Öndvert við suma veika 

félaga sínu.   Þeir brögðuðu vart á mat sínum og glímdu 

við lystarleysi hins þunna manns.   Eftir matinn og 

kaffisopa fór hann fram í klefa til að leggja sig.   Klukkan 

átjan um kvöldið yrði hann ræstur.   Hann var kominn inn 

í hringrás svefns og vinnu, matar og kaffis.   Rútínu sem 

hann hafði búið við mörg undagenginn ár og var orðin 

vanur. 

    Sveinn Helgi lagðist á koddann og sofnaði eftir 

örskamma stund.   Skipið sá um að rugga manninum í 

svefn eins og elskandi móðir gerir við barnið sitt. 

    Um átján leitið kom einn hásetinn fram í lúkar, opnaði 

klefahurðina, kveikti loftljósið og hrópaði:  “Ræs.”   Svo 

var hann rokinn yfir í næsta klefa.   “ Ræs - ræs - ræs “  -  

heyrðist í manninum sem gekk á klefanna.    

    Sveinn Helgi vaknaði og fór undireins framúr og í 

fötin sín.   Eilítið hafði bætt í vindinn yfir daginn. Þetta 

mátti merkja á hreyfingum skipsins.   Togað var á móti 

öldunni.   Svolítil ágjöf var á dekkinu.   Stakkurinn var á 

sínum stað í stakkageymslunni frammí og hann hlífði 

Sveini við að blotna þegar hann hljóp aftur dekkið og inn 

í heitan borðsalinn.   Nafnalistinn á veggnum við 

innganginn sýndi honum að hann átti fyrstu trollvakt.   
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Ekki þíddi að amast neitt yfir því.   Einhver varð hvort eð 

er að vera fyrstur. 

    Íslenskir sperglar unnir úr gæða hrossakjöti voru í 

matinn með hvítri sætri sósu út á, ásamt soðnum 

kartöflum, grænum baunum og mjólkurgraut í eftirrétt.   

Þetta beið mannanna rjúkandi og girnilegt þegar þeir 

komu inn syfjaðir og með stírurnar í augunum.   Vaktin 

sat í borðsalnum nema maðurinn sem stóð trollvaktina.   

Þrisvar hafði verið híft á vaktinni.   Fiskiríið var frekar 

trekt og mennirnir afgreiddu aflann hratt og vel.   

Hálftíma fyrir ræs var trollið í botni.   Það hafði tekið 

vaktina tuttugu og fimm mínútur að ganga frá fiskinum 

niður í lest. 

    Sveinn Helgi gat vænst þess að þurfa að standa í einn 

og hálfan tíma á spilgrindinni.   Fimm mínútum fyrir glas 

(átján þrjátíu) stóð hann upp frá borðinu.   Hann fór inn í 

herbergið þar sem hlífðarföt skipsmanna héngu, og 

klæddi sig í þykku velþæfðu lopapeysuna sem 

Ragnheiður prjónaði á hann og sjóstakkinn, setti upp 

sjóhattinn og gekk fram þilfarið.   Togvírarnir lágu 

strekktir með síðu skipsins.   Vindurinn lék um andlitið 

og þunnur úðinn sem kom þegar væg aldan gekk yfir 

skipið vætti kinnar hans.   Vélarhljóð og soghljóð frá 

loftinntakinu barst honum til eyrna.   Hraðinn og þungi 

veiðarfærisins sem dróst eftir botninum djúpt fyrir neðan, 

teygði á vírunum.   Maðurinn á trollvaktinni beið eftir að 

verða leystur af.   Allt var í lagi og ekkert óvenjulegt 

hafði gerst fram að þessu.   Mennirnir skiptu á stöðum og 

frívaktin hvarf inn, frelsinu feginn.   Sperglarnir 
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brögðuðust betur hjá honum heldur en súpukjötið í 

hádeginu hafði gert.   Heilsan var nú eilítið skárri. 

    Sveinn Helgi gáði að merkjunum á vírunum framan 

við spilið, hvort þau væru samstæð.   Stundum gerðist 

það að hlerarnir sem drógust eftir botninum rákust í 

eitthvað sem orsakaði að rykkur kom á annan vírinn og 

hann rann út af tromlunni og trollið dróst skakkt eftir 

botninum, sem minnkaði veiðihæfni veiðarfærisins.   Þá 

þurfti að kúpla tromlunni inn, hífa og jafna víranna.   

Þess vegna var líka nauðsýnlegt að hafa mann á vakt á 

dekkinu á meðan togað var.   Einstakling sem kunni að 

bregðast rétt við aðstæðum. 

    Sveinn Helgi bara rölti fram og aftur eftir ganginum 

með vindinn leikandi um sig hátt og lágt.   Skipstjórinn 

var búinn að breyta togstefnunni og kom aldan nú á 

bakborðshlið skipsins.   Stefnubreytingin olli lítils háttar 

veltingi.   Kominn var stinningskaldi af austri og tók 

togarinn sjó inn á sig í göngunum þeim megin sem aldan 

kom á hann.   Mennirnir á frívaktinni sættu lagi til að 

komast fram í lúkar.   Eftir skamma stund var Sveinn 

Helgi einn eftir með sínar vangaveltur.   Trollvaktin var 

einkar heppileg til pælinga og hún gat staðið lengi.   Eftir 

hátt í tvo klukkutíma kom grátt höfuð Sigurjóns 

skipstjóra út um einn brúargluggann og hann hrópaði: 

   “ Híf Op. “ 

    Sveinn Helgi brást þegar við, skundaði í borðsalinn, 

opnaði hurðina og kallaði til bátsmannsins sem sat við 
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borðið og lagði kapal.   Hann endurtók orð skipstjórans:   

” Híf Op. “  

    Bátsmaðurinn lagði spilin þegar frá sér og dreif sig í 

gallann ásamt restinni af vaktinni. 

    Sveinn Helgi tók sér stöðu við blökkina sem hélt 

forvírnum og afturvírnum saman aftast á skipinu og gerði 

sig tilbúinn til að “ slá úr “ undireins og skipstjórinn gæfi 

sín fyrirmæli.   Þegar Jónas var búinn að taka sér stöðu 

við togspilið og togvírarnir orðnir réttir miðað við stefnu 

skipsins kom grátt höfuð Sigurjóns út um sama 

brúarglugga og hann hrópaði til mannsins við blökkina:    

    “ Lagó. “ 

     Sveinn Helgi setti úrsláttarjárnið á lömina sem lokaði 

blökkinni og tók á járninu sem hann hélt á.   Þung 

blökkin opnaðist og strekktur vírinn losnaði úr blökkinni 

með háum smelli og miklu afli og skaust frameftir 

skipinu.   Bátsmaðurinn setti spilið á fullan snúning og 

byrjaði þegar að hífa inn vírinn.   Sveinn Helgi lagði 

járnið frá sér og flýtti sér á grindinni til að handstýra 

vírnum inn á tromlurnar.   Stimpillinn á gufuspilinu gekk 

í sífellu út og inn.   Þegar tuttugu og fimm faðmar voru 

eftir var hætt að hífa stundarkorn á meðan skipstjórinn 

sigldi skipinu í einn hring (skveraði) með stýrið hart á 

stjórnborða til að fiskurinn færi í pokann.   Þegar 

snúningnum lauk var áfram híft uns forhlerinn og 

afturhlerinn skullu í gálganna.   Hleramennirnir voru 

tilbúnir.   Þeir renndu keðjunum gegnum praketin og 

festu hlerann og fengu slaka og húkkuðu gröndurunum úr 
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toghlerunum og hífingin hélt áfram uns rossin komu upp.   

Þá var bobbingalengjan innbyrt.   Híft var samtímis í 

hana að framan og aftan á spilkoppunum á bak og 

stjórnborða.   Þegar vírinn strekktist á milli gálganna 

lyftist lengjan upp fyrir lunninguna og var henni á eftir 

slakað ofan í bobbingarennuna.   Næst voru fram og aftur 

vængirnir hífðir inn fyrir og belgurinn halaður inn.   

Síðastur kom svo pokinn með fiskinum í.   Hann var 

hífður frameftir síðunni með litla gilsinum.   Þegar 

þangað kom var blökkinni (stóra gilsinum) húkkað í 

sylgjuna.   Sveinn Helgi var gilsari á stóra gilsinum og sá 

um að hífa kýldan pokann inn á dekk.   Hægt en 

örugglega dróst þrístinn pokinn upp síðuna og yfir 

borðstokkinn og hafnaði í bakreipinu sem tók af honum 

slinkinn.   Sjórinn streymdi úr pokanum eins og litlir 

fossar.    

Algallaður pokamaðurinn stökk á augabragði undir 

pokann og losaði pokahnútinn á methraða.   Þegar búið 

var að losa hnútinn rann fiskurinn ofan í kassann á 

dekkinu.   Aflinn að þessu sinni var steyttur poki af 

fallegum stórufsa, eitt og hálft tonn. 

    Í ljós koma að ein nautshúðin á pokanum var laus.   

Jónas kom á harðahlaupum frá spilinu eftir dekkinu og 

fékk hjálp við að velta pokanum við til að lagfæra 

húðina.   Nálakarfan var sótt og passleg bensli útbúinn til 

að festa húðina.   Allt gerðist á ægihraða.   Á meðan 

viðgerðin stóð notaði Sigurjón skipstjóri tímann og lagaði 

sig til á bleyðunni.   Trollið var aftur komið í botn fjörtíu 

mínútum eftir að skipstjórinn öskraði: “ Hífop.” 
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    Skömmu áður en búið var að slaka tvöhundruð 

föðmum af togvír út samkvæmt skipunum skipstjóra var 

sérstökum krók áfastur við vír kastað á togvírinn en beðið 

með að hífa í hann þangað til slökuninni lauk.   Þá var 

enn híft og togvírarnir teknir saman og settir í blökkina 

aftarlega á skipinu.   Það hét: “ Að taka í blökkina. “   Þá 

gat togið hafist.   Allt varða að lúta settum reglum. 

    Eitt og hálft tonn af spriklandi ufsa beið mannskapsins.   

Aðgerðarmennirnir sóttu hnífana og byrjuðu á að stála.   

Þannig náðist gott bit.   Aðgerðarborðinn voru kominn á 

sinn stað.   Mennirnir teygðu sig eftir fiskinum og 

aðgerðin hófst.   Þegar búið var að blóðga og taka 

innyflin innan úr fiskinum var honum rennt eftir borðinu 

og fiskurinn lenti ofan í pontinu.   Nauðsýnlegt var að 

láta þorskin, ufsann, ýsuna, kolan, lúðuna og aðrar 

bolfisktegundir vera þar smá stund til að blóðið skolaðist 

burt áður en að pontarinn greip fiskinn og kastað honum 

niður stútanna á lestarlúgunni.    Þaðan rann aðgerður og 

þveginn fiskurinn eftir rennum og hafnaði fyrir framan 

lestarmennina sem tóku fiskinn og röðuðu honum 

samviskusamlega í stíur og ísuðu hvert lag fyrir sig. 

    Hver dagur leið og áþekkur deginum á undan.   Aflinn 

óx í lestinni eftir því sem veiðidögunum fjölgaði.   Sofa 

vinna og vaka.   Eta og drekka.   Spila og spjalla saman.   

Segja brandara, hlægja.   Lesa bækur og fletta í blöðum.   

Lesa gamlar fréttir.   Fá spurnir af veiðum annarra skipa.   

Þrátta um flokka og pólitík, stjórnvöld og ameríska 

herinn á Íslandi.   Sama tuggan út í eitt.    
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    Útgerðin hafði ákveðið að skipið seldi afla sinn í 

Þýskalandi.   Búið var að panta og fá ákveðinn 

löndunardag úti.   Ljóst var að túrinn var senn á enda og 

siglingin yfir hafið framundan.   Tvö hundruð og fimmtíu 

tonn af mestmegnis ufsa og karfa lágu ísaðar í lestum 

skipsins eftir sautján daga veiðar.    
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Heima í kotinu. 

18 kafli 

Heima í litla kotinu á eyrinni gekk lífið sinn vanagang.   

Ólafur, elsti sonur Sveins Helga og Ragnheiðar, kom við 

á skrifstofunni og tók út peninga af launum föður síns, að 

beiðni móður sinnar.   Með honum í för var Hilmar 

Skapti, yngsti bróðir hans.   Ragnheiður hafði ráðgert að 

kaupa föt á drenginn og vantaði fé til kaupanna.   Fötin 

sem hann notaði voru orðin slitin og komið að 

endurnýjun.   Ekkert á jörðinni er eilíft, hvorki líkami 

mannsins né heldur þeir hlutir eða fatnaður sem hann 

notar.   Allt í umhverfinu slitnar og föt og nauðsýnlega 

jafnt sem ónauðsýnlega hlutir þarfnast endurnýjunar.   

Jesús Kristur er hið eina sem hefur tök á að bjóða 

manninum inn í eitthvað sem hvorki á upphaf né hefur 

endir.   Jesús bara er.   Maðurinn verður að játa trú sína á 

hann og þá öðlast hann eilíft líf.   Biblían kennir þetta. 

    Gylfi, gjaldkeri útgerðarfélagsins, maður liðlega 

fertugur, gekk til Ólafs þar sem hann stóð við 

afgreiðsluborðið og beið afgreiðslu.   Eins metra há 

glerplata staðsett ofan á afgreiðsluborðinu stóð á milli 

mannanna og náði glerið út á enda borðsins í þremur 

hlutum með krómuðum járnstöngum á milli.   

Járnstangirnar voru skrúfaðar niður í borðplötuna og 

gekk glerið eftir falsi með gúmmíköntum að innan.   

Þannig héldust rúðurnar fastar ofan á borðinu.   Við enda 

borðsins var lítið hlið fyrir starfsfólkið.   Búið var að 

skera gat á glerið við borðplötuna nálægt vegnum vinstra 
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megin til að afgreiða ávísanir og seðla í gegnum.   Annað 

hringlótt gat var á glerinu í höfuðhæð.   Eins og 

venjulega var Gylfi með gleraugun á enninu.   Gleraugun 

setti hann svo fyrir augun þegar hann þurfti að skrifa eða 

lesa.   Eftir langan starfsaldur þekkti hann orðið konur og 

börn sjómannanna sem lengi höfðu verið hjá félaginu og 

treysti því að það segði satt og rétt frá og hefði fulla 

heimild frá rétthafa til að taka út umbeðna upphæð.   Líkt 

og Gylfi gjaldkeri var margt af þessu fólki sem sat á bak 

við skrifborðin orðið hnútum vel kunnugt í ranni 

fyrirtækisins.   Hvert skjal og hver innfærsla átti sinn 

afmarkaða stað í hillum og skápum herbergisins.   Allt 

var í röð og reglu.   Eftir stutt spjall um daginn og veginn 

skrifaði Gylfi ávísun með umbeðinni upphæð á og stílaði 

ávísunina á Ragnheiði Stefánsdóttir.   Gylfi skrifaði og 

kvittun sem hann afhenti Ólafi ásamt ávísuninni.   

Starfsmaður, stúlka um tvítugt, sat við eitt skrifborðið.   

Á borðinu sem hún sat við var lítil taska með snyrtidóti í.   

Stúlkan teygði sig í töskuna og tók upp úr henni litla þjöl 

sem hún hugðist nota á neglur sínar og lítið glas með 

rauðu naglalakki.   Hún virtist vera upptekinn við verkið 

en gaf sér samt tíma til að líta stundarkorn upp og á Ólaf 

og brosa sínu blíðasta brosi.   Ólafur brosti á móti og 

yfirgaf herbergið.   Stúlkan hafði stundum afgreitt Ólaf 

þá sjaldan sem hann kom þangað til að sækja aur fyrir 

móður sína og Gylfi vant við látinn. 

    Ragnheiður vissi að akkúrat þennan dag átti sonur 

hennar leið í bæinn og því upplagt að nota ferðina.   Þá 

mundi hún sleppa í þetta sinn við að ganga yfir í hinn 

enda bæjarins til að sækja aurinn.   Ferðirnar á 

skrifstofuna voru orðnar allmargar og fótsporin frá litla 
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kotinu sömuleiðis óteljandi mörg í þessum erindum.   Í 

allskonar veðrum jafnt um vetur sem sumar hafði þessi 

kona arkað þessa leið oftast á tveim jafnfljótum til að 

sækja aur fyrir brauði og öðrum nauðþurftum sem fólkið 

hennar og hún sjálf þarfnaðist til að halda heilsu og orku, 

ásamt að greiða reikninga og annað sem óhjákvæmilega 

fylgir fólki.   Í litla kotinu, sem staðsett var á fagurri 

eyrinni sem skagaði út í flóann til vesturs, var engin sími 

til að stytta sér leiðirnar og ekki annað að gera heldur en 

að klæða sig eftir aðstæðum hverju sinni og ganga af 

stað, væri fjölskyldubifreiðin upptekinn í öðrum 

verkefnum.   Og arka svo með innkaupinn í tveimur 

innkaupatöskum heim á sjálfri sér. 

    Áður en Ólafur yfirgaf skrifstofuna fékk hann þær 

upplýsingar að skipið ætti að sigla með aflann til 

Þýskalands og selja á mánudegi eftir eina viku án 

viðkomu í höfn á Íslandi og að fiskiríið hafi gengið 

ágætlega í túrnum.   Sveinn Helgi, faðir hans, var reyndar 

ekki vanur að taka sér siglingarfrí heldur sigldi hann 

yfirleitt í hvert sinn sem skipið seldi afla sinn á erlendri 

grund. 

Fjölskyldan í kotinu var nýbúinn að fjarfesta í bíl af 

gerðinni Volga, rússneskri bíltegund.   Einkar vinsælli á 

Íslandi.   Bifreiðin var svona í stærri kantinum.   Hin 

rússneska Volga hafði að sögn fróðra manna reynst vel 

og þótti traust og gott faratæki við íslenskum aðstæður og 

fara vel á holóttum malarvegunum.   Verð Volgunnar var 

viðráðanlegt og eitthvað sem almenningur gat rennt 

augum til og hugsanlega líka eignast.   Bifreiðar sem 

framleiddar voru í austantjaldslöndunum voru seldar 
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hérlendis á mun lægra verði en amerískir bílar.   

Gæðamunur var þó töluverður og bilanatíðni ameríska 

bílsins lægri en hinna sem komu frá ríkjum austan 

járntjalds. 

    Gamli Moskvits fjölskyldubíllinn var úr sér genginn og 

svaraði ekki lengur kostnaði að púkka meira upp á hann.   

Bifreiðinni hafði verið lagt á bak við gömlu hlöðuna og 

beið þess að verða dreginn á afvikin stað fjarri 

mannabyggð.   Eyðingarmáttur tímans tannar er mikill.   

Ekkert stenst þennan kraft þegar til langri tíma er litið.   

Allt verður á endanum lúta eyðingarafli tímans. 

    Í síðustu inniveru Sveins Helga hafði hann rætt bílamál 

fjölskyldunnar við konu sína og varð að samkomulagi á 

milli hjónanna og Ólafs að Ólafur gengi í verkið og festi 

kaup á notaðri brúklegri bifreið á verðbili sem fólkið varð 

ásátt um að eyða að hámarki til kaupanna.   Ólafur hóf 

þegar að kanna málið á bílasölum í höfuðborginni.   

Þegar salan á Volgunni var frágengin hripaði Ragnheiður 

nokkur orð á blað og kom orðsendinguna á skrifstofuna, 

sem síðan sá um að koma henni áfram til Sveins Helga.   

Um kvöldmatarleitið fékk loftskeytamaðurinn á 

togaranum skeytið í gegnum lofskeytastöðina og 

skilaboðin komust í hendur rétts aðila.   Sveinn Helgi las 

skeytið frá konu sinni og gladdist í hjarta sínu.   Honum 

hlakkaði til að líta gripinn augum.   Svo var alltaf gaman 

að fá orð að heiman. 
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Siglingin yfir hafið. 

Síðasti dagurinn á veiðum rann upp.   Skipstjórinn ætlaði 

að taka veiðarfærið inn eftir holið og halda beina leið til 

Þýskalands.   Stíurnar fylltust ein af annarri í lestinni af 

karfa, ufsa og allskonar öðrum fisktegundum sem 

slæddust með í trollinu og höfnuðu aðgerðar í höndum 

lestarmannanna sem lögðu þær pent til í einfalt lag og 

huldu með nokkrum skóflum af ís.   Karfanum mokuðu 

þeir inn í stíurnar vopnaðir kvíslum og kaffærðu hvert lag 

með ís.   Með vissu millibili þurftu mennirnir að leggja 

hillur í stíurnar til að minnka þungann á fiskinum til að 

betur færi um aflann í lestinni og hann héldist heill uns 

búið var að koma honum upp úr skipinu.   Eftir það gátu 

skipsmenn ekki lengur borið ábyrgð á honum og 

ábyrgðin kominn yfir til kaupendanna.    

    Vegna staðsetningar skipsins og langrar siglingar yfir 

úfið Atlandshafið fannst Sigurjóni vera of tímafrekt að 

sigla til nálægrar hafnar og gefa mönnunum siglingafrí.   

Hann vildi frekar vera örlítið lengur með trollið úti og 

freista þess að auka aflann í lestinni um fáein tonn í 

viðbót og valdi að fara þessa leið.   Skipstjórinn mat 

hlutina svona og ákvörðun hans varð ekki haggað og ekki 

um annað að ræða heldur enn að sætta sig við 

ákvörðunina.   Ekki var á valdi hins óbreytta skipsmanns 

að hnika til ákvörðunum skipstjórans.   Skipanir 

Sigurjóns um borð höfðu vægi laga sem aðrir 

áhafnarmeðlimir urðu að lúta. 

    Veðrið var þokkalegt á miðunum.   Gola eða kaldi af 

norðvestri.   Veðurspáin spáði vaxandi norð-vestanátt er 
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líða tæki á daginn.   Gera mátti ráð fyrir að sjóirnir stæðu 

þvert eða aftan til á skipið þegar lagt yrði af stað.   Búast 

mátti við veltingi á leiðinni með vindinn og ölduna 

þannig á skipinu til skapraunar og erfiðleika fyrir Jónsa 

kokk og aðstoðarmann hans sem þurftu að glíma við 

eldhúsið og borðsalinn og mataráhöldinn á borðunum í 

hverjum matar og kaffitíma og ganga frá hlutunum á 

þann hátt að þau héldust á réttum stað á borðinu en yltu 

ekki á gólfið í veltunum eða þeir höfnuðu í versta falli á 

næsta manni við borðið.   Þá komu skorðurnar og blautur 

borðdúkurinn að góðum notum.   Hvaða skoðun sem 

aðstoðarkokkurinn hafði á blautum dúknum. 

    Klukkan nítján stakk trollvaktin höfðinu inn um gátt 

borðsalsins og hrópaði:   “ Hífobb. “   Komið var að 

síðustu hífingunni í túrnum. 

    Jónas bátsmaður stóð á grindinni og stjórnaði spilinu 

og fylgdist með merkjunum á vírunum.   Það brakaði og 

small í vírnum er hann rann eftir blökkunum sem héngu í 

gálgunum og voru fastar á dekkinu.   Öflugt gufuspilið 

snérist á fullum snúningi.   Stimpilstöngin á hlið spilsins 

gekk takfast út og inn og myndaði snúninginn á spilið.   

Sveinn Helgi greip fötu á dekkinu með koppafeiti í og 

smurði stimpilstöngina með þykkri feitinni að ofan og 

neðan, allan hringinn.   Hann notaði til verksins L-laga 

málningarpensil með löngu hvítu plastskafti sem 

geymdur var í sömu fötu.   Nauðsýnlegt var að smyrja 

flötinn reglulega til að ryð myndaðist ekki á stönginni.   

Næði stöngin að mynda ryðhúð jukust líkurnar á að hún 

skemmdi viðkvæma slífina og allt stöðvaðist kannski í 

miðjum klíðum.   En allt slíkt vildu menn forðast lenda í 
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og gerðu því sínar ráðstafannir.   Var það enda ávísun á 

vesen, tafir og taugatitring skipsmanna og jafnvel að 

skipið þyrfti að leita hafnar með bilað togspil.   

Vírastýrinu var stjórnað með stóru hjóli á spilgrindinni 

sem trollvaktin hverju sinni sinnti á meðan híft var.   

Þetta var brýnt verk og forðaði vírnum frá að hrúgast upp 

á einum stað á tromlunni og óklárast næst þegar þurfti að 

slaka vírnum út. 

    Menn í sjóstökkum, í klofstígvélum, með sjóhatta á 

höfði og bláa gúmmívettlinga á höndum komu út á 

dekkið og tóku sína stóðu.   Einstaka “ jaxl “ notaði 

hnausþykka, velþæfða ullarvettlinga.   Sumir mannanna 

voru með sígarettur í munnvikinu.   Pokamaðurinn fór 

með hönd sína innundir stakkinn og í brjóstvasa 

skyrtunnar og greip þar pakka af Camel og kveikti sér í 

einni sígarettu og reykti hana á meðan hann beið. 

    Veikir hlekkir í keðjunni voru ekki vinsælustu 

mennirnir um borð og því öruggast fyrir dekkmennina að 

standa klárir á sínu og bera ábyrgð á verkum sem þeim 

var treyst fyrir á meðan trollið var innbyrt.   Allt annað 

varð að bíða betri tíma.   Skipið rak undan vindinum á 

meðan hífingin stóð. 

    Hlerarnir skullu í gálgana að framan og aftan.   

Hálftíma síðar var trollið komið inn á dekkið og um 

fjögur tonn af meðalstórum karfa lá spriklandi í 

fiskikassanum í bland við ýsutitti og fáeina stórufsa og 

“Ost. “   
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Undireins og veiðarfærið var komið um borð og búið að 

hífa hleranna tvo inn og skorða fasta á sínum stað fyrir 

innan snéri Sigurjón skipstjóri rattinu (stýrishjólinu) og 

stórt skipið snérist og tók stefnu yfir hafið.   Ekki var eftir 

neinu að bíða.   Fjórir sólahringar voru áætlaðir í stím frá 

þeim stað sem skipið var statt á.   Ef útreikningar 

Sigurjóns stæðust myndi skipið verða í höfn ytra á 

sunnudagskvöld.   Þýsku verkamennirnir byrjuðu 

vanalega löndun upp úr miðnætti til að aflinn væri 

kominn á uppboðsmarkaðinn, sem fór fram eldsnemma 

um morguninn.   Smá saman jók skipið skriðið og náði 

fljótlega fullum hraða.   Aldan kom aftan til á skipið eins 

og veðurspáin var búinn að segja til um sem olli hægum, 

þungum veltingi.   Veðrið úti var skaplegt og því óhætt 

að sigla fulla ferð þó vaktina væri á dekkinu.   Annað 

veifið fylltist gangurinn bakborðsmegin af sjó.   Aflinn 

var tvöhundruð og sextíu tonn og skipið sigið.   Hluti 

manskapsins gekk strax í að skola af karfanum með 

spúlslöngunni og gogga fiskinn í körfur og draga fullar 

körfurnar eftir dekkinu og hella úr þeim ofan í stútanna 

sem voru á lestarlúgunni.   Hinir fóru yfir 

stjórnborðstrollið og lagfærðu það sem aflaga fór áður en 

hægt var að ganga frá veiðarfærinu á vanabundinn hátt 

upp við lunninguna.   Veiðarfærið var í þokkalegu 

ásigkomulagi nema forvængurinn var illa rifinn og þurfti 

að skipta honum út fyrir nýjan.   Tuttugu og tvö þrjátíu 

var búið að taka niður uppstillinguna á dekkinu, ganga 

frá körfum og öðru dóti og setja á sinn stað, draga 

aðgerðarborðin tvö fram í bakka og binda allt lauslegt.   

Dekkið var klárt.   Nú gat mannskapurinn gengið aftur í 

og klætt sig úr yfirhöfnum sínum og slakað á og fengið 

sér kaffi og smurt brauð sem beið þeirra í borðsalnum og 
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farið í ærlega sturtu og hrein föt innst sem yst áður heldur 

en gengið yrði til náða. 

    Sveinn Helgi var vitaskuld hvíldinni feginn og að 

veiðum skildi vera lokið.   Samt var hann þungt hugsi er 

hann gekk eftir ganginum á skipinu.   Einhver innri 

spenna hafði myndast í honum sem hann þekkti svo vel 

og minnti hann óþægilega á sitt gamla líferni.   Hann 

hafði stundum áður þurft að glíma þessa glímu á þeim 

rúmu tveim árum sem hann var búin að vera laus undan 

hæl Bakkusar konungs.   En hugsunin var óvenju ágeng 

að þessu sinni og lét hann ekki í friði.   Hvað var að 

gerast í hugarheimi mannsins vissi engin annar um nema 

hann sjálfur og almáttugur Guð sem vakir óþreytandi yfir 

sköpun sinni með sínum eilífa kærleika.   Undireins og 

dekkið varð klárt var vöktum slitið og menn skipaðir í 

nýjar stöður.   Sex menn áttu að standa stýrisvaktir upp í 

brú á þrískiptum vöktum, fjóra tíma í senn.   Einn fékk 

næturkokkinn í höfuðið.   Næturkokkurinn lenti vanalega 

á yngsta og óreyndasta dekkmanninum.   Verk 

næturkokksins var að hella upp á könnuna og taka til 

meðlæti á miðnætti fyrir þá sem voru að fara af eða á 

vakt, og aftur í kaffitímanum klukkan þrjú um nóttina.   

Hann lauk sinni vakt fjögur um nóttina eftir að hafa 

þvegið könnurnar og klárað að ganga frá í borðsalnum.   

Mikilvægt var að matsveinninn kæmi að öllu hreinu um 

morguninn er hann mætti til að gefa körlunum 

morgunmat.   Jónsi kokkur var áður búinn að tala við 

Gunnar, fyrsta stýrimann, og biðja hann um aðstoð af 

dekkinu handa kokkunum.   Gott væri að fá smá hjálp við 

uppvaskið í hádeginu og eftir kvöldmatinn í siglingunni.   

Einn af ungu hásetunum var skipaður í hið háleita  “ 
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uppvaskara-embætti. “ – Þó við lítinn fögnuð mannsins.   

Restin af dekkliðinu stóð dagvaktir frá hálf níu til 

sautján, undir forystu Jónasar bátsmanns.   Ferðin til 

Þýskalands var framundan með vanabundnu lífi 

siglingarinnar.   Lífið féll fljótlega í fastar skorður hjá 

mannskapnum á togaranum. 

    Átökin á miðunum í kringum útfærslu landhelginnar 

höfðu skipverjar ekkert orðið varir við í túrnum.   Ef 

undan er skilinn atburðurinn í upphafi túrs þegar togarinn 

mætti enska togaranum og varðskipinu á leið sinni til 

Eyja.   Héldu ensku sjómennirnir sig enda mest á slóðum 

við landið þar sem von var á að þorskurinn, ýsan og 

kolinn héldi sig.   Sigurjón hafði falast eftir öðrum 

fisktegundum en þessum í þetta skiptið. 

    Framundan var rólegur tími hjá dagvaktinni og 

stímvaktinni.   Vinna dekkvaktarinnar var að byggja upp 

lagerinn, fixa net í trollið, endurnýja vírlagerinn, taka til í 

kompum, ásamt ýmsu öðru sem viðkom veiðum skipsins.   

Skipta þurfti um poka á trollinu bakborðsmegin.   

Siglingin var góður tími til slíkra hluta.   Þá gátu 

mennirnir unnið án pressunnar sem tíminn stressaði þá 

með á meðan stórt skipið flatrak undan vindinum og 

skipstjórinn  -  eða fyrsti stýrimaður  -  beið óþolinmóður 

í brúarglugganum eftir að trollið kæmist aftur í sjóinn. 

    Tannhjól, legur og stangir gufuvélarinnar fóru í 

endalausa hringi inn í stórri blokkinni.   Þetta saman dreif 

svo öxulinn sem lá í kjalsogi skipsins og fór í gegnum 

byrðinginn aftast, þar sem skrúfublöðin tengdust við enda 

öxulsins og rótuðu sjónum upp fyrir aftan skipið.   Hring, 
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eftir hring, eftir hring, eftir hring.   Sameiginlega sáu 

þessir arftakar seglanna og áranna, vélin og skrúfublöðin, 

um að koma botnvörpungnum á tíu, ellefu sjómílna hraða 

eftir haffletinum með stefnu til að byrja með á Færeyjar. 

    Myrkrið grúfði sig yfir skip og umhverfi.   Maurildin 

gáfu frá sér endurskin í tunglljósinu og rótinu sem 

skrúfublöðin mynduðu á yfirborði hafflatarins.   Sveinn 

Helgi hafði gengið afturá hekk og stóð þarna í myrkrinu 

og lét vindinn leika um vanga sinn og fylgdist með 

þessum litlu ljósfyrirbrigðum (endurskynsmerkjum) sem 

glampaði á í róti skrúfunnar.   Hann hugsaði margt.   

Hugur hans var þungur.   Hann fann til löngunnar til að fá 

sér eitt bjórglas með strákunum í landi eftir að búið var 

að binda skipið.   Gamall illa lyktandi bar var stutt þar frá 

sem skipið vanalega lá og fóru strákarnir vanalega 

þangað.   Honum fannst á þessari stundu hann vel ráða 

við eitt bjórglas eftir hina löngu edrú mennsku sína.   

Hann myndi bara hafa gaman og gott af að slaka örlítið á 

með strákunum yfir einu “ meinlausri “ flösku af 

Heineken.   Þannig var þankagangi hans háttað er hann 

klifraði niður stigann og gekk fram í lúkar. 

    Mannskapurinn var í fastasvefni nema mennirnir sem 

stóðu vaktir upp í brú og niðri á vélarúmi.   Sveinn Helgi 

gekk hljóðlega inn í klefann.   Hann gætti þess að vekja 

ekki sofandi, þreytta mennina.   Hrotur heyrðust og 

reglubundinn andadráttur sofandi manna.   Hann háttaði 

sig og skreið upp í kojuna og kveikti lesljósið fyrir ofan 

sig, greip bók og las í henni dálitla stund.   Þreytan gerði 

fljótt vart við sig og sömuleiðis syfjan.   Sveinn Helgi 

lagði bókina frá sér og lagðist á koddann og teygði sig í 
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rofann og slökkti.   Almyrkvað varð í klefanum nema 

ljóstýra sem barst inn um hurðina gegnum rimla sem 

voru neðst á klefa hurðinni.   Það brakaði í viðnum þegar 

skipið valt.   Hann bylti sér fram og til baka í koju sinni, 

órór og með kvíðahnút í maganum.   Maðurinn í efri 

kojunni vaknaði og steig framúr og hvarf út um dyrnar.   

Fimm mínútum síðar kom hásetinn aftur inn og lagðist 

aftur til svefns.   Að lokum náði Sveinn Helgi einnig að 

sofna.   Og hann fór að dreyma.   Hann dreymdi 

fagurlega limaðan mann með mikið skegg koma til sín.   

Manninn kannaðist hann ekki við.   Maðurinn opnaði 

munn sinn og talaði þessi orð til Sveins Helga: 

    “ Þú skalt athuga hvert þú stefnir með líf þitt.   Það 

sem hefur áunnist getur þú misst.   Farðu gætilega og 

aðgættu hvert þitt spor. “   Lengri var draumurinn ekki.  

    Klukkan átta næsta morgun var dagvaktin ræst út.   

Veðrið var ágætt þó skipið ylti svolítið.   Hvergi sást til 

lands.   Aðeins himinn og haf sem kysstust við 

sjóndeildarhringinn og einstaka fugl sem flögraði 

skammt ofan við hafflötinn.   Sveinn dreif sig í fötin.   

Honum var draumurinn enn í fersku minni en valdi að 

gefa ekki frekari gaum að.   Hann hafði hvort eð er aldrei 

trúað draumum.   Þeir voru tómt rugl, að hans mati.   

Samt var eitthvað í hjarta hans sem sagði:   “ Farðu þér 

hægt.   Ígrundaðu málið. “   En maðurinn hafði um annað 

að hugsa. 

    Er Sveinn Helgi gekk eftir dekkinu til að fá sér 

morgrunmat í borðsalnum sá hann skyndilega bréfdúfu, 

fölbláa á lit fljúga út úr skorsteinshúsinu.   Greinilegt var 
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að dúfan hafði villst af leið og séð þann kost vænstan að 

tylla sér stundarkorn á skipið til að hvíla sig og safna 

kröftum til áframhaldandi flugs.   Að fuglar settust á skip 

var alvanalegt á siglingu yfir hafið.   Dúfan tók stóran 

hring umhverfis skipið og flaug svo aftur inn í 

skorsteinshúsið, í öryggið þar.   Sama og dúfan gerði sem 

Biblían talar um að Nói gamli hafi sleppt úr Örkinni til að 

kanna aðstæður, eftir hamfarir syndaflóðsins.   Jörðin var 

þá enn umflotin vatni og hvergi sjáanleg grein til að tylla 

sér á og dúfan því horfið aftur heim í öruggt athvarfið um 

borð. 

    Forvitni Svein Helga var þarna vakin og hann klifraði 

stigann upp á keis og stakk höfðinu inn um hurðaropið og 

sá dúfuna.   Hún virtist spök og sat á sinni “ grein ” 

hvergi banginn ofarlega í skorsteinshúsinu.   Inni var 

heitt og kannski notalegt.   Lítill bréfmiði var bundin utan 

um hægri fót fuglsins frá eigandanum til, líklega, 

dúfueiganda í fjarlægu landi.   Ratvísi dúfunnar er vel 

þekkt þó stundum bregðist innbyggði áttaviti fuglsins og 

hann fer hafvillur.   Sveinn Helgi hafði eitt slíkt áttavillt 

dæmi einmitt fyrir framan sig.   Eina úrræðið í stöðunni 

til bjargar fuglinum var að sækja vatn í dall og dálítið af 

hrísgrjónum í eldhúsinu og fara með upp til fuglsins og 

setja ílátin þar sem líkur voru á að fuglinn fengist til að 

drekka vatnið og narta í grjónin þegar engin maður væri 

nálægur og viðhalda kraftinum í sér.   Sjá mátti að af 

dýrinu var dregið og óvíst hvort það lifði vistina í 

skorsteinhúsinu af áður en land sæist og það gæti rétt 

innbyggða kompásinn af og flogið sína leið. 
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    Morgunmaturinn var hefðbundinn:   Hafragrautur, 

súrmjólk, soðinn egg, súrt slátur, smjör, brauð, álegg, 

kornflögur og íslensk kúamjólk.   Og  -  væn matskeið af 

Þorskalýsi.   Ofan í allt þetta drukku menn alvöru 

sjómannakaffi frá J. Kollsen og G.   Íslenska framleiðslu. 

    Bátsmaðurinn brá sér upp í brú eftir morgunnmatinn til 

að fá fyrirmæli stýrimannsins hvað lægi fyrir.   

Dagvaktin beið á meðan róleg og fengu sumir sér auka 

kaffibolla.   Í litlum hátalara staðsettum á veggnum í 

miðjum borðsalnum ofan við klukkuna, heyrðist allt í 

einu skruðningur og síðan í Radio Caroline, vinsælli 

útvarpsstöð sem sendi sína dagskrá út frá skipi sem lá við 

stjóra utan landhelgi landanna, á einskis manns sjó.   

Útvarpsstöðin lék “ Tutti, Frutti “-ástsælan slagara með 

rokkaranum Little Richard.   Þengill Kristjánsson 

loftskeytamaður þekkti stöðina og vissi að hún lék vinsæl 

dægurlög að stærstum hluta dagskrárinnar, og sendi út 

allan sólarhringinn.   Yngri mennirnir við borðið 

blístruðu í takt við fjörugt lagið.   Söngurinn vakti upp 

hjá þeim minningar tengdar inniverum og hugsanlega 

einnig sætum stelpum og partíum.   Hinum sem eldri 

voru létu sér fátt um finnast.   Fyrsta vélstjóra fannst 

lagið vera óttalegt garg.   Og.  -  “ Hana nú. “ 

    Eftir svolitla stund kom Jónas bátsmaður til baka og 

sagði við sína menn að ákveðið hafi verið að byrja á að 

fixa nýjan poka og skella honum svo strax undir 

bakborðstrollið um leið og pokinn kláraðist.   

Mannskapnum var ekki til setunnar boðið.   Ærið starf 

beið þeirra sem myndi að líkindum taka þá dagvaktina að 

ljúka við.   Vindáttin hafði færst meira í norður og sigldi 
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togarinn nánast lens.   Menn tók sér stöður og gerðu sig 

klára til að hífa netin upp úr netalestinni framan við 

formastrið.   Auða svæðið nálægt innganginum í 

mannaíbúðirnar frammí var ákjósanlegur staður til 

verksins.   Á meðan verið var að græja netin gekk Sveinn 

Helgi fram í bakka og sótti þangað nálakörfuna og rakti 

tvöfalt trollgarn í tómar nálarnar.   Byrjað var á að 

strengja tvö nokkra metra löng netastykki saman eftir 

ákveðnum reglum og hengja stykkin upp í þá hæð að 

menn gætu staðið uppréttir við vinnuna.   Næst raðaði 

mannskapurinn sér á netið og saumaskapurinn byrjaði.   

Þegar því lauk var stykkinu snúið og hinn kanturinn 

leystur saman.   Er búið var að sauma netin saman á 

báðum hliðum var öðru stykki bætt utan á það og 

handleikið á sama hátt og svo þriðja netastykkinu.   

Þrefallt lag var myndað sem þoldi gríðarlegan þunga.   

Næst gerðu menn kolllínumöskvanna.   Eftir að því verki 

lauk var hægt að draga kolllínuna í gegnum möskvana og 

pokamaðurinn gat bundið pokahnútinn.   Núna var 

pokinn að mestu tilbúinn og hægt að sauma hann við 

belginn á trollinu.   Mannskapurinn gekk í að hífa gamla 

pokann bakborðsmegin til og leggja hann þannig að 

þægilegt væri að skera hann frá og sauma nýja pokann 

við.   Að endingu voru nokkrar saltaðar nautshúðir sóttar, 

breytt úr þeim, þær skornar til, gataðar og benslaðar við 

undirnetið á pokanum til hlífðar þegar trollið dróst eftir 

botninum á toginu.   Sem sjá má voru handtökin ótal 

mörg við verkið.   En mannskapurinn var þaulvanur og 

verkið vafðist ekki fyrir þeim.    

    Fregnir bárust út á dekkið að íslenskur togari hefði gert 

góða sölu í Þýskalandi og væri allt útlit fyrir að heppnin 
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yrði með þeim.   Fregnin jók mönnunum vitaskuld 

bjartsýni.   Góð sala merkti vel heppnaðan túr, í þá 

fjárhagslegu tilliti.   Rétt fyrir sautján lauk verkinu og 

mennirnir hífðu nýja pokann fram og lögðu þar sem hann 

vanalega var geymdur.   Gamla pokanum var dröslað 

eftir dekkinu og pokanum hent í sjóinn aftur af skipinu 

eftir að búið var að koma fyrir í honum þrem ónýtum 

bobbingum til að allt sykki til botns.   Fljótandi 

netadræsur voru hættulegar skrúfum skipa. 

    Skipið kom að Færeyjum klukkan fimmtán um daginn.   

Sjá mátti háa kletta eyjanna skaga upp úr sjónum á 

stjórnborða.   Fiskibátar drógu net sín og línur skammt 

vestan við eyjarnar.    

    Fyrsti dagur siglingarinnar var að kveldi kominn.   

Girnilegt rjúkandi lambahryggur beið skipshafnarinnar 

með tilheyrandi meðlæti.   Það voru svangir menn og 

þreyttir sem settust til borðs á matmálstíma klukkan 

átján. 

    Heima í litla kotinu gekk lífið sinn vanagang.   Hilmar 

Skapti var kominn í nýjar stuttbuxur og hinn hróðugasti 

með sjálfan sig.   Einnig fór peysan sem Ragnheiður 

verslaði í Kaupfélaginu drengnum vel.  Volgan reyndist 

kjörgripur og mjúk á vegi og lá vel.   Heimilismenn voru 

ánægðir með skiptin. 
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Siglingin heldur áfram 

19 kafli 

Dagarnir voru áþekkir hver öðrum.   Mannskapurinn var 

ræstur út á morgnanna, hann borðaði morgunmat og 

dagvaktin beið eftir því að Jónas kæmi með fyrirskipanir 

ofan úr brú um verkefni dagsins.    

Á hádegi, og aftur klukkan átján mættu menn í 

borðsalinn til að matast.   Fæðan var breytileg.   Kjöt og 

fiskur til skiptis, matreidd á ýmsan máta að hætti Jónsa 

kokks.   Nema á laugardögum.   Það hádegi var frátekið 

fyrir saltfisk og skötu með hamsatólg og vestfirskum 

bræðingi, ásamt seyddu rúgbrauði og Íslensku hágæða 

smjöri.   Á farskipa - og fiskiskipaflotanum hefur skapast 

löng hefð fyrir skötu og saltfiski á þessum tiltekna degi 

vikunnar.   Hafa menn fullt leyfi til að halda í ákveðnar 

matarhefðir standi vilji þeirra til hennar.   Og þar sem 

allir voru sammála þessu var engin þörf á að hrófla við 

gamalgróinni hefð íslensku sjómannastéttarinnar.    

    Hálf tíu – fimmtán - og tuttugu og eitt, komu menn enn 

inn í borðsalinn.   En nú til að fá sér kaffi og meðlæti.   

Matur og kaffi, í bland við vinnu, dagdrauma og svefn 

var málið á sjónum.   Allt nauðsýnlegir þættir hver með 

örðum.   En samt gott í hófi. 

    Og dagvaktin tók fram vírahankir með mismunandi 

sverum vír, og bútaði vírinn niður í réttar lengdir, eftir 

því sem við átti, og splæsti Leggi, Gilsa, Fótreipi, fixaði 

Vængi, gerði Belg, , útbjó Skver. Styrktarlínurnar í 
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trollinu voru gerð úr tói og vaktin bjó til Belglínur, 

bolsaði netakanta ásamt að taka til í geymslum skipsins 

til hagræðis fyrir næsta túr.   Góður, þrifalegur og vel 

búinn lager í byrjun túrs var vísbending um að áhöfnin 

þurfti að gera minna af slíkum hlutum á toginu.   Sem 

merkti öndvert að fleiri stundir gáfust inn í borðsal eftir 

að aðgerð á aflanum og öðrum frágangi á dekkinu lauk.   

Sigling til erlendra hafna var enda góður tími til að vinna 

sér í haginn.   Þetta vissu menn og gerðu enga 

athugasemd þótt þeir þyrftu að taka til hendinni.   Vinnan 

í siglingunni var fráleitt unnin til einskis þótt ívið rólegra 

væri farið yfir heldur en gekk og gerðist á fiskiríinu.   

Þegar öll vinna sem fram fór á þilfarinu varð helst að 

gerast á sama tíma og hver æpti upp í annan á 

harðahlaupum, með stjórnanda hrópkórsins staðsettan í 

brúarglugganum í mynd skipstjórans eða fyrsta 

stýrimanns.   Orð eins og  -Snöggur.  -  Fljótur.  -  Taktu 

hendurnar úr vösunum.  -  Hreyfðu þig drengur.  -  Nota 

frívaktina til að sofa á,  –  bárust á milli dekkliðsins og úr 

brúarglugganum á þessum augnablikum um borð sem um 

margt minnti á fullt skip af veikum og taugaveikluðum 

mönnum en ekki hraustum og traustum 

togarasjómönnum sem kunnu sitt fag.   En á siglingunni 

skapaðist öðruvísi vinnuumhverfi á skipinu.   Tími 

rólegheitanna, matar og drykkjar. 

    Í siglingunni brá nefnilega svo við að engin amaðist 

yfir því þótt matar og kaffitímar mannskapsins væru ekki 

ávallt samkvæmt orðanna hljóðan.   Eina sem yfirmenn 

skipsins gerðu kröfur um var að umbeðið verk lyki í lok 

vaktarinnar, ef mögulegt var.   Og þar sem íslenskir 

sjómenn eru þekktir fyrir að taka rösklega til hendinni og 
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að vinna vel á meðan unnið var gekk mikið frá þeim á 

kannski tiltölulega stuttum tíma.   Og lagerinn í skipinu 

byggðist upp Legg eftir Legg - Fótreipi eftir Fótreipi - 

ásamt Höfuðlínum með kúlum og tilheyrandi. 

Á kvöldin sat áhöfnin saman í borðsalnum og spilaði á 

spil, tók fram taflborðið og tefldi skák, eða hún spjallaði 

um heimsins gagn og nauðsynjar.   Stundum sátu menn 

bara aðgerðarlausir og leyfðu sér þann munað að hlusta á 

vinsældarlistann sem glumdi frá gjallhorninu á veggnum 

frá útvarpi Lúxemborgar eða Radio Caroline.   Á báðum 

útvarpsstöðvunum mátti heyra í öllum skærustu 

stjörnunum sem tröllriðu tónlistarheiminum.   Elvis 

Presley - Jerry Lee Lewis - Chuck Berry - Fats Domino - 

Paul Anka - Cliff Richard – Shadows - The Garry and the 

Peasmakers og margar fleiri stjörnur sem unga fólkið í 

Evrópu og Bandaríkjunum hreyfst af með sína háværu 

rokk og ról - ellegar skiffle – takta.   Allt þetta 

framkallaði fólkið með mannsröddinni – kassagíturum – 

hljóðnemum – píanóum – orgelum – rafmagnsgíturum - 

trommusettum og að síðustu - stórum kraftmiklum 

mögnurum og hátalaraboxum og öðrum 

rafmagnstækjum.   Heillaður múgurinn gat keypt öll 

herlegheitin á vinil plötum og spilað í þar til gerðum 

tækjum, sem meira að segja sumt fólk státaði af að eiga 

inni í sinni eigin stofu heima.   Þar sem að plötuspilarar 

voru ekki almenn eign manna urðu Djúpbox 

skemmtistaðanna afar vinsæl hjá yngra fólkinu.   Það 

flykktist á þessa staði með eyrir sinn í vasanum til að 

setja eyrinn í spilaboxin og hlýða á uppáhalds stjörnuna 

sínar syngja. 
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    Skyndilega tók togarinn djúpa veltu á bakborða og 

mátti litlu muna að þungir fantarnir á borðinu rynnu á 

gólfið.   Menn gripu könnurnar eldsnöggt áður heldur en 

þær höfnuðu á gólfinu og brotnuðu.   Skipstjórinn hafði 

fyrirskipað rór manninum lítils háttar stefnubreytingu og 

hann tekið full harkalega á stýrissveifinni með þessum 

afleiðingum. 

    Þengill Kristjánsson loftskeytamaður sem í þessu var 

að leggja kapal rann allur til hjá honum við hina 

skyndilega dýfu skipsins á bak og öll spilin rugluðust.   

Kapallinn mundi auðsjáanlega ekki ganga upp í þetta 

skipti. 

    “ Það gengur bara betur næst. “ – sagði hann glaðlega 

við nærstadda félaga sína og stóð upp og fór fram í 

eldhús og tók kaffikönnuna af heitri eldavélahellunni og 

fékk sér kaffi í fant.   Loftskeytamaðurinn settist aftur 

með fulla krúsina og stokkaði spilastokkin og hélt áfram.   

Sannur heiðursmaður afgreiðir málin með stillingu og án 

hávaða.    

    Á hverjum morgni vitjaði Sveinn Helgi dúfunnar í 

skorsteinshúsinu.   En þennan morgun brá svo við að 

fuglinn sat ekki lengur á greininni sinni ofarlega í 

skorsteinshúsinu og var heldur ekki á flugi umhverfis 

skipið.   Greinilegt var að dúfan hafði yfirgefið samfélag 

mannanna og farið eitthvert út í buskann til að leita sér að 

öðru samfélagi þar sem ríkti meiri kyrrð en ekki þessi 

stöðugi veltingur, vélarniður og vatn og hrísgrjón í hvert 

mál.   Er Sveinn Helgi leit upp greindi hann land út við 

sjóndeildahringinn í austri á bakborða og reiknaði með að 
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fuglinn hafi tekið stefnuna þangað.   Hver afdrif dúfunnar 

voru gat hann ekki vitað og myndi heldur aldrei fá neinar 

fregnir af.   Dúfan hafði stytt honum stundirnar um stund 

og fengið hann til að hugleiða aðra og meira 

uppbyggjandi hluti en þá sem höfðu pompað upp hjá 

honum síðustu daga og valdið spennu og kvíða.   Í hvert 

sinn sem hann kom með vatnið og grjónin til að gefa 

fuglinum talaði hann heilmikið við dúfuna sína og sagði 

henni ýmislegt sem enginn annar fékk neitt að vita um.   

En blessað dýrið skildi vitaskuld ekki bofs í orðum 

mannsins.   Og kannski léku orðin úr munni hans í eyrum 

dýrsins eins og suð eða ískur, hávaði og læti.   En nú var 

dúfan í skorsteinshúsinu flogin burt og óhætt að fjarlægja 

matar – og vatnsdallinn.   Einu vísbendingarnar um 

leynigestinn á greininni var ljóst fugladritið á gólfinu og 

fáeinar fjaðrir sem fuglinn hafði misst og lágu á lausum 

stálplötunum sem gólfið var gert úr.   Kannski duttu 

fjaðrirnar af þegar dúfan straukst við eitt rörið inni, eða 

hún rakst utan í hurðarkarminn á leið sinni annað hvort út 

eða inn.   Kannski var eðlilegasti hlutur í heimi að dúfa 

felli fjaðrir án þess að hafa áður rekist utan í hluti.   

Sveinn Helgi gætti sín á að missa sig ekki út í slíka 

heimspeki og vangaveltur.   Og í og með þess vegna dreif 

hann sig af stað og sótti vatnsfötu hjá kokknum og fyllti 

fötuna af volgu vatni, setti örlítið þvottaduft út í vatnið og 

greip í bakaleiðinni með sér strákúst og fór aftur þangað 

sem fuglinn hafði haldið til.   Hann vætti gólf 

skorsteinshússins lítillega með vatninu og burstaði svo 

óhreinindin af gólfinu með kústinum og afmáði öll önnur 

vegsummerki um veru fuglsins um borð.   Það sem var 

liðið tilheyrir ekki lengur núinu. 
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Annað kvöld gerðu áætlanir skipstjórans ráð fyrir að 

skipið yrði í höfn.   Ekkert benti til annars heldur en að 

útreikningar Sigurjóns skipstjóra stæðust.   Veðrið hafði 

leikið við þá og hvergi hægt ferð skipsins svo að tafir 

hlytust af. 

Í Norðursjónum var meira líf í kringum menn og skip en 

var á meðan þeir sigldu enn á Atlandshafinu.   Fjöldi 

skipa af allskonar gerðum og stærðum sáust.   Gamlir 

dallar og nýrri dallar og upp í glæný skip.   Stór olíuskip 

á leið til landa heimsins, einkum frá olíuhöfnum 

Sovétríkjanna með dýrmætt eldsneytið innanborðs sigldu 

drekkhlaðinn í austur og vestur, norður og suður og komu 

annað hvort á móti þeim, að þeim frá hlið eða skipin 

gengu betur og sigldu togarann uppi. 

Sömuleiðis sáust fiskibátar skammt frá togaranum með 

veiðarfæri sín úti.   Flestir bátarnir voru smíðaðir úr tré.   

Þarna voru líka misjafnlega stórir stálbátar.   Sumir af 

þessum stálbátum voru frambyggðir aðrir höfðu 

stýrishúsin á afturhluta skipsskrokksins og líktust þá 

meira venjulegum íslenskum fiskibátum sem stunduðu 

veiðar við landið en frambyggðu bátarnir.   Sem voru 

sjaldséðir í Íslenskum höfnum. 

    Fiskibátarnir stunduðu ýsu - þorsk - og síldveiðar á 

þessum slóðum.   Afla sinn seldu þeir á fiskmörkuðum 

landanna í kring og á verðum sem markaðurinn hverju 

sinni ákvað.   Sumir bátanna voru í dagróðrum, aðrir 

komu í land á þetta viku fresti.   Fór eftir ákvörðun 

útgerðarmannsins hverju sinni og framboði og eftirspurn 
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og almennum þörfum markaðarins og vitaskuld 

fiskirísins. 

    Öndvert við íslenska sjómenn sem lönduðu afla sínum 

heima sem bjuggu við föst verð sem miðuðust við fyrsta, 

annan eða þriðja flokk á hverri fisktegund fyrir sig og var 

þorskurinn dýrasta tegundin og um leið sú 

eftirsóknaverðasta að fiska..   “ Gáfumenn “ 

Verðlagningar Fiskafurða  -  sex manna nefnd – tylltu sér 

einu sinni til tvisvar á ári við stórt uppdekkað borð og 

komu sér saman um skiptaverð til sjómanna upp úr bát.   

Fyrir þorskin fékkst þetta verð, fyrir ufsann þetta verð, og 

svo framvegis.   Sem kunnugt er eru það mennirnir með 

prófin sem hafa vit fyrir hinum almenna sjómanni.   

Þessa “ staðreynd ” var Jónsi kokkur alltént með á hreinu 

og talaði oft um sex manna nefndina við vin sinn, fyrsta 

vélstjórann, á meðan hann hrærði í stórum pottunum á 

eldavélinni.   Og lá þá ekki lágt rómurinn.   Höfðu báðir 

mennirnir enda munninn fyrir neðan nef sín þegar sá 

gállinn var á þeim og margt um “ þessar nefndir “ að 

segja. 

    Olíubrák og rusl allskonar flaut á yfirborði 

Norðursjávarins hvert sem litið var.   Í gegnum allt þetta 

rusl varð togarinn að stíma á leið sinni til þýska 

fiskmarkaðarins. 

    Lítil tveggja mastra seglskúta með þanin segl sást 

framundan og hallaðist skútan lítið eitt á bakborða undan 

þunga vindsins í seglunum.   Skútan sigldi þvert á stefnu 

togarans frá vinstri í fullum rétti.   Vaktformaðurinn gaf 

manninum við stýrið skipun um að beygja nokkrar gráður 
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á bakborða.   Þungt skipið hallaðist mjúklega á stjór við 

stefnubreytinguna.   Stefnið sveigðist rólega uns 

seglskútan var kominn stjórnborðsmegin.   Þá gaf 

formaðurinn aðra skipun um að halda þessari stefnu 

þangað til óhætt var að sigla aftur gamla strikið.   Allt 

varð að lúta ákveðnum reglum til að hlutirnir gengju fyrir 

sig með eðlilegum hætti.   Brot á siglingareglum eru 

varhugaverðar til sjós sem geta skapaði öðrum óþarfa 

hættu. 

    Annar maðurinn á stímvaktinni, sem var í pásu frá 

stýrinu, stóð við einn brúargluggann og rýndi út á hafið.   

Honum varð stundarkorn litið á fagra skútuna og forvitni 

hans vaknaði til að skoða hana betur.   Maðurinn greip 

kíkinn sem geymdur var í hulstri á vegnum undir einum 

brúarglugganum, bar hann upp að augunum og beindi 

honum að rennilegri skútunni og skoðaði hana í góða 

stund.   Greinilegt var að bátnum hafði verið vel við 

haldið.   Þetta mátti merkja af málningunni og 

gljáfægðum koparnum í kýraugum og yfir áttavitanum og 

hve allt um borð var vel fægt, spúlað og pússað og 

þilfarið snyrtilegt hvert sem litið var.   Hann sá að stórt 

stýrishjólið var staðsett aftarlega á skipinu og óvarið 

gegn veðri og vindum og ungan mann standa við stýrið 

og halda stefnunni.   Í kringum stýrishjólið var grind úr 

járni sem greinilega var ætluð fyrir segl til hlífðar í 

vondum veðrum.   Maður og kona bogruðu yfir kassa á 

dekkinu og unglingsstúlka hringaði niður tóg við 

frammastrið.   Konan rétti úr sér og gekk inn í íbúðirnar.   

Skömmu síðar kom hún út og hélt þá á kúbeini sem hún 

rétti manninum.   Maðurinn mundaði járnið.   Skömmu 

síðar opnaðist stirt lok kassans og fólkið gat sótt hlutina 
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sem þar voru geymdir og notað til síns brúks.   Skútan 

sigldi góðan skrið og fór vel á sjónum.   Aðeins fjórar 

manneskjur virtust vera um borð í þessari skútu og 

auðvelt að geta sér til um að þar væri fjölskylda á ferð í 

leit að ævintýrum og tilbreytingu í hlutina.   Hugsanlega 

var eigandinn einn af auðjöfrum heimsins sem ekki vissi 

aura sinna tal?   Útlit skútunnar og stærð hennar bentu 

eindregið í þá átt.   Var fólkið kannski óbreitt sem lagði 

allt undir, hús og bíl, til að láta gamlan draum rætast og 

eignast seglskútu og flakka á henni um heimsins höf?   

Guð einn þekkti málið.   Margt kom til greina.   En núna 

var komin tími til að leysa rór manninn af.   Maðurinn 

lagði kíkinn frá sér á sama stað og gekk til rór mannsins 

og tók við.   Hann átti næsta hálftíma við rattið. 

    Ýmislegt bar fyrir augu mannanna um borð í íslenska 

botnvörpungnum sem vert var að skoða og spekúlera í. 

    Rennilegt Enskt herskip kom á móti þeim á fullri ferð 

með stefnu á Íslandsmið.   Sjórinn freyddi við stefni 

skipsins og var ganghraðinn næstum tvöfaldur á við 

þunglamalegan togarann.   Skipin sigldu mjög nálægt 

hvoru öðru og mátti sjá borðalagðan yfirmann í júníformi 

á brúvæng herskipsins vera að skoða íslendinganna með 

sjónauka.   Fleiri menn úr áhöfninni stóðu á afturhluta 

skipsins og steyttu sumir hnefa í átt að íslensku 

togarasjómönnunum á meðan skipin sigldu enn samhliða.   

Einn áhafnarmeðlimurinn gerðist dónalegur og girti niður 

um sig og beindi berum bossanum að skipi íslendingana 

og dillaði honum.   Ensku sjómennirnir vildu sýna 

íslenskum kollegum sínum sitt álit á hegðun þeirra á 
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gamalgrónum miðum enskra togarasjómanna í áratugi 

við strendur Íslands og notuðu til þess sínar aðferðir. 

    Sveinn Helgi og Jónas bátsmaður voru einmitt á spjalli 

saman og lágu með olnboganna á lunningunni og horfðu 

út á hafið er atburðurinn gerðist.   Þeir urðu því vitni að 

dulbúinni hótun Ensku sjómannanna í sinn garð.   Sveinn 

Helgi og Jónas gátu samt ekki annað en hlegið að tiltæki 

mannanna.   Sérstaklega vakti enski kokkurinn kátínu 

þeirra er þeir sáu hann steytta hnefa í átt að þeim.   

Messaguttinn á freigátunni, strákur á unglingsaldri, stóð 

við hlið hans og vildi greinilega fylgja yfirmanni sínum 

að málum og hóf hnefann einnig á loft og horfði á eftir á 

brytann, yfirmann sinn, stoltur á svip.   Brytinn sá til 

undirmanns síns og klappaði honum á öxlina.   

Soðgreifinn var auðþekkjanlegur úr hópnum vegna hárrar 

stromphúfunnar sem hann bar á höfðinu og síns hvíta 

klæðnaðar.   Áhöfn freigátunnar var öll í 

einkennisbúningum af ýmsum gerðum, eftir stöðu hvers 

og eins.   Auðkennir enda herinn deildir sínar og stöður 

með búningum, litum og borðum.   Mikilvægt er fyrir 

agann í hernum að menn viti um og virði stöður hverra 

annarra.   Og til að virðing manna haldist til lengdar 

innan hersins þarf ekkert minna heldur en heraga og að 

framfylgja reglunum sem herinn tileinkar sér og vera 

tilbúinn að beita þeim þegar og ef þörf gerist. 

    Heima á íslandi kvað við annar tónn.   Um kvöldið 

sótti Grímur gamli að venju fund Anthons-samtakanna í “ 

Griðar staðnum. ”   Í inniverum Sveins Helga hafði hann 

staðið eins og klettur við hlið hans og fjölskyldunnar og 

stutt með ráðum og dáð.   Grímur gamli var óþreytandi 
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við að koma bræðrum sínum og systrum til hjálpar sem 

höfðu fallið fyrir ofurmætti vímunnar.   Síðast er hann 

fylgdi Sveini Helga til skips merkti hann á honum 

breytingar sem hann hafði verulegar áhyggjur af.   Sveinn 

Helgi hafði verið óvenju fámáll við brottför og greinilega 

með byrðar á sér sem hann hélt fyrir sjálfan sig.   Innra 

toguðust á öfl sem ollu honum þunga.   Þar sem Sveinn 

Helgi hafði reglulega sótt fundi samtakanna í inniverum 

skipsins vissu margir fundargesta orðið hver hann var.   

Er Grímur sté í pontu til að tjá sig, líkt og hann venjulega 

gerði á þessum fundum, nefndi hann  -  svona í 

framhjáhlaupi  -  Svein Helga og bað menn að hugsa til 

hans.   Eftir Grími gamla kom Ásgrímur Pálsson  -  en 

þeir þrír voru orðnir góðir kunningjar eftir margar 

fundarsetur hjá samtökunum á umliðnum mánuðum  -  og 

sagðist fylgjast með komu togarans og verða klár á 

bryggjunni þegar skipið legðist upp að hafnarbakkanum. 

    Heima í litla kotinu á eyrinni stóð á sama tíma yfir 

málningarvinna.   Ólafur hafði keypti ljósgrænt olíulakk 

til að lakka eldhúsið með.   Erla systir hans lofaði að 

hjálpa honum við verkið.   Hilmar Skapti aðstoðaði 

systkini sín við að breiða dagblöð á gólfið og hafði 

gaman að.   Dagblöðin hlífðu gólfdúknum við 

málningardropum sem drupu úr penslum systkinanna.   

Við hvern pensildrátt sem dreginn var eftir panilklæddum 

veggjunum hvarf smá saman blái liturinn uns ljósgræni 

liturinn huldi allt herbergið, hátt og lágt.   Sterk 

lakklyktin smaug inn í hverja kompu og kytru litla 

kotsins.   Og til að losna sem fyrst við sterkan fnykinn úr 

húsinu var ekki annað til ráða heldur enn að hafa öll 

opnaleg fög glugganna upp á gátt og sömuleiðis 
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útihurðina til að loftskipti yrðu sem mest og örust í 

húsinu og sterk lakklyktin hopaði fyrir ferskleikanum úti.   

Nýlakkað eldhús tilheyrði nýjum áfanga.   Fjölskyldan 

var jú, kominn með nýtt farartæki sem stóð á hlaðinu. 

    Á gömlu og mikið notuðu kolaeldavélinni kraumaði 

kjötsúpa.   Eldhúsborðinu hafði verið komið fyrir í 

herberginu við hlið eldhússins í norður.   Eftir að búið var 

að mála fyrri umferðina var meiningin að bera matinn á 

borð og fá sér bragðgóða kjötsúpu og ljúka svo við seinni 

umferðina daginn eftir, þegar málningin var orðin þurr.   

Ragnheiður sat við norður gluggann og prjónaði 

lopapeysu á mann sinn á meðan afkvæmi hennar fegruðu 

eldhúsið með nýjum lit.   Hún ætlaði að hafa peysuna 

tilbúna áður en Sveinn Helgi héldi í næsta túr.   Hilmar 

Skapti sat við borðið og teiknaði í stílabók sem Hansína á 

næsta bæ hafði keypt handa honum fyrr fáeinum dögum. 

    Hvað fram fór í huga Svein Helga á sömu stundu á 

leiðinni til Þýskalands vissi engin heima um.   

Heimilisfólkið gerði ráð fyrir því að maðurinn kæmi 

heilbrigður og hress heim, líkt og síðustu mánuði. 

    Hægt en örugglega nálgaðist togarinn þýska höfn.   

Sveinn Helgi var búinn að gera upp hug sinn.   Hann var 

orðin þess fullviss að getað höndlað einn bjór með 

strákunum.   Þetta vildi hann sanna fyrir sjálfum sér í 

verki.   Úr þessu varð honum ekki snúið.   Ákvörðun lá 

fyrir sem engin mannlegur máttur gat breitt  -  nema  -  

Jesús Kristur kæmist að.   Hann getur gert hvaðeina sem 

er manninum ofviða og leitt inn visku þegar hana brestur 

og heimskan vill taka völdin. 



220 
 

 

    En hvað hafði gerst?   Hafði andi blekkingar og 

sjálfseyðingar komist að manninum?   Læddist uppgjöfin 

kannski inn og maðurinn gerst tilbúinn til að gleyma 

sigrum síðustu tveggja ára og frelsinu frá miskunnarlausri 

krumlu víndjöfulsins og heilbrigðu lífi undafarinna 

mánaða og traustið sem var unnið á ný innan 

fjölskyldunnar?   Klukkustundirnar framundan mundu 

leiða sannleika málsins fram og inn í ljósið og hvort 

maðurinn glímdi raunverulega til einskis í tvö ár. 
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Þýskaland framundan. 

20 kafli. 

Veðrið úti var gott og hitinn nálægt tuttugu gráðum.   

Sólin breiddi geisla sína yfir hafið, mennina og skipið og 

gaf öllu nýtt líf og yl sem sólstafirnir náðu að snerta.   

Ský sáust á himnum.   Þau hreyfðust frá vestri til austurs 

og liðu yfir höfðum sjómannanna eins og furðuverur sem 

héngu í lausu lofti.   Skýin höfðu margvíslega lögun og 

tóku á sig ýmsar furðumyndir sem í sífellu breyttust.   

Eftir nokkra klukkutíma siglingu til viðbótar mundi 

skipið verða í höfn.   Menn trúðu að þýskir yrði ánægðir 

með gæði aflans og greiddu hátt verð fyrir hann.   Eftir 

hádegið var ákveðið að gefa dekkvaktinni frí.   Sú vakt 

að öðrum vöktum ólöstuðum hafði unnið vel og var 

veiðarfæralagerinn kominn í ásættanlegt horf og upplagt 

að gleðja kallana með smá fríi þangað til mennirnir 

þyrftu að taka upp endanna og losa boltana úr lúgunum 

og gera allt klárt til löndunar og binda skipið svo að 

þýsku verkamennirnir hefði greiðan aðgang að fiskinum í 

lestinni og gætu hafið löndunina undireins og þeir birtust 

um kvöldið.   Vélamenn, kokkar og aðstoðarmaður 

matsveinanna, ásamt stýrisvaktinni, urðu þó að standa 

áfram í sínum stöðum.   Vaktir þessara manna höfðu sinn 

vanagang á meðan skipið var enn á siglingu.   Skipið var 

á ákveðinni leið og til að komast á leiðarenda þurfti 

tiltekinn fjölda af fólki til að sinna störfum.   Undireins 

og búið var að binda dallinn leystust menn sjálfkrafa 

undan skildum sínum um borð.   Allir skipverjar mundu 

fá sitt samningsbundna frí í höfn.   Þá voru þeir frjálsir 
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menn og gátu notað tíma sinn eins og þeim sjálfum lysti.   

Kæmi það ekki gegn lögum landsins sem þeir voru í og 

menn hegðuðu sér að hætti siðaðra manna en breyttust 

ekki í ofurölvi, stelandi, meiðandi og ráðvillt skrímsli. 

    Sigurjón sendi vaktina í brúnni eftir Þengli 

loftskeytamanni.   Þengill var staddur í matsalnum í 

hrókasamræðum við einn hásetann.   Vakthafandi háseti 

kom aðvífandi og bað hann koma með þeim orðum að 

skipstjórinn þyrfti eitthvað að spjalla við hann.   Þeir 

gengu saman út úr borðsalnum.   Er mennirnir gengu eftir 

dekkinu áleiðis upp í stjórnpall mætti Þengill Sveini 

Helga sem á sömu stund gekk aftur í matsal til að líta í 

gömul blöð og fá sér krús af kaffi.   Þengill bað hann að 

kíkja til sín stundarkorn þegar hann hefði tíma.   Honum 

langaði til að ræða lítillega við hann um mál sem lengi 

var búið að brenna á honum.   Sveinn Helgi sagðist koma 

eftir augnablik og hélt áfram inn í matsalinn.   Kokkurinn 

var einmitt nýbúinn að hella upp á könnuna þegar hann 

bar að. 

    Þengill kleif stigann upp á keis og aftur upp annan 

stiga inn í brúnna. 

    Sigurjón tjáði honum að nú væri rétti tíminn til að 

kalla upp þýsku lóðsanna og tilkynna þeim að skipið yrði 

komið til þeirra seinni part dags.   Þengill tók við 

skilaboðunum og yfirgaf eftir stutt spjall brúna og gekk 

til loftskeytaherbergisins inn af stýrishúsinu.  

    Maðurinn þekkti vinnusvæði sitt eins og fingur sína.   

Menn hins vegar, sem leystu Þengil loftskeytamann af túr 
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og túr, áttu flestir í mesta basli með að átta sig á 

hlutunum hjá honum og fá tækin til að virka rétt.   Víða 

út úr tækjaflórunni stóðu lausir vírar sem gat tekið langan 

tíma fyrir nýjan mann að sjá út hvar áttu að koma og hvar 

að tengjast.   Engar leiðbeiningar voru til.   Hinn fastráðni 

Þengill afgreiddi verkið á undraverðum hraða með réttum 

tilfæringum og reddingum.   Á öngþveitinu í 

loftskeytaherberginu var regla sem hann einn þekkti.   

Þengill þurfti engar teikningar.   Aðeins minnið sitt sem 

hafði gróbað lausu vírendanna og fest þá kyrfilega í höfði 

hans og hann vissi upp á hár hvaða vírar pössuðu saman 

til að samstæðan virkaði sem heild.   Gallinn við þessa 

aðferð Þengils var að aðrir vissu ekki það sem hann vissi 

og lentu í basli við að rekja flóruna og verstu hafvillum 

og stífum hugsunum áður heldur en lausn fannst.   En allt 

hafðist þetta á endanum hjá afleysingamönnunum og þeir 

gátu sent skeyti frá skipinu til lands og fengið fréttir af 

aflabrögðum annarra togara sem voru á veiðum í 

kringum landið.  

    Þengill gekk inn í klefann sem öll tækin til 

loftskeytasendinganna voru uppstillt.   Opnanlegt 

kýrauga á útveggnum miðjum gaf birtu inn í herbergið og 

smá útsýni yfir bláa hafið.   Hann opnaði kýraugað og 

fersk golan streymdi inn.   Öll þessi tæki sendu frá sér 

töluverðan hita og þar sem klefinn var lítill gat hitinn inni 

verið óþægilegur.   Sitt hvoru megin við kýraugað og 

undir því stóðu stór klunnaleg og ljósgrá tækin og huldu 

stærsta hluta veggsins og var restin af tækjunum á borði 

að baki honum.   Þessi sjón blasti við Þengli í hvert skipti 

sem hann kom inn í þetta herbergi til að senda út aflatölur 

sólahringsins á máli morsins og fá fregnir af veiðum 
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annarra botnvörpunga.   Stundum kom einnig fyrir að 

áhafnarmeðlimur kom inn og bað hann að hringja fyrir 

sig heim til konu, foreldra eða kærustu.   Þegar 

sambandið við strandstöðina var komið á og búið að 

hringja í aðilann í landi, rétti hann viðkomandi símtólið 

og samtalið í land hófst. 

    Þengill stóð fyrir framan tækin sín, beygði sig yfir 

borðið og greip víra sem stóðu út í loftið og hóf að snúa 

saman tveim vírum hér og öðrum tveim þar, þvers og 

kruss eftir kúnstarinnar reglum.   Allt gerðist þetta á 

undraverðum hraða og hárnákvæmt, án fums og hiks.   

Að stuttum tíma liðnum loguðu ljósin sem sýndi að tækin 

voru kominn í “ gírinn. “   Þegar allt var tengt og klárt 

gátu nauðsýnlegar sendingar til yfirmanna lóðsanna senn 

hafist.   Þengill settist í stól sem þarna var og beið enn í 

tvær, þrjár mínútur eftir að samstæðan hitnaði.   Þá loks 

gat hann hafið verkið og teygt hendur sínar upp eftir 

tækjunum og smellt, einum rofa hér og öðrum rofa þar, 

upp eða niður, ásamt því að snúa mismunandi stórum 

tökkum framan á tækjasamstæðunni til hægri eða vinstri 

og stilla og fínstilla á eftir.   Skruðningur heyrðist í 

hátalaranum á meðan maðurinn gerði allar þessar 

aðgerðir á búnaðinum.   Eins og hátalarinn hefði vaknað 

af værum svefni og vildu mótmæla þessari leiðu innrás 

mannsins inn í hans eigið sjálf.   Þengill að vestan greip 

hljóðnemann úr statífi á borðinu og sendi tilkynningu 

skipstjórans til lóðsanna á ensku sem þeir móttóku og 

staðfestu til baka á móðurmáli sínu þýsku.   Hann skildi 

nóg í málinu til að vita skilaboðinn.   Hann settist við 

ritvélina og pikkaði inn orðsendinguna, tók blaðið úr 
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ritvélini og fór með það fram og afhenti skipstjóranum 

svar lóðsins. 

    Á einum vegg loftskeytaklefans, á milli stórra 

tækjanna, hékk tuttugu sinnum fjörtíu sentímetra 

innrömmuð mynd af Jesús Kristi og fyrir neðan myndina 

fallegur útskorinn kross með manni hangandi á.   Við hlið 

myndarinnar og krossins hékk lítil staka sem einnig var 

búið að setja í ramma sem honum var gefið fyrir 

nokkrum árum: 

Leyfði Drottni að vinna verkin. 

Vertu ei sofandi í dag 

Virtu og Guðleg leiðarmerkin 

Og leiðin verður þér í hag. 

    Myndina gaf amma hans honum þegar hann var enn 

lítill drengur fyrir vestan.   Amman var trúuð kona sem 

sagði honum oft sögur af Jesús og komu þessar sögur 

hennar endrum og sinnum upp í huga hans í löngum 

túrum og vöktu honum þægilegar minningar um eitthvað 

gott og notalegt.   Líkt og marga aðra menn hafði lífið 

leikið Þengil grátt á margan hátt og hann glímt harða 

glímu við áfengisdjöfullinn og beðið ósigur.   Þessi 

ósigur kostaði hann skilnað við konuna sem tók með sér 

börnin.   Og um tíma lenti hann á vergangi með ekkert 

fast land undir fótum sínum og upplifði sig sem mann 

staddan á eyðiskeri með hávaðasamt brimið allt 

umhverfis sig.   Öllu þessu reyndi hann að drekkja með 

áfengisneyslu.   Vitandi þann sannleika að hún var aðeins 

skammgóður vermir.   Honum var vel kunnugt um Svein 

Helga og tveggja ára edrú mennsku hans og fannst 
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frammistaða mannsins frábær.   Aldrei var að vita nema 

þeir tveir gætu eitt inniverunni saman í þetta skiptið og 

átt notalega stund, fjarri glaumi og falskri gleði 

knæpanna, áfengisins, innanum harðsvírað fólk sem sumt 

hvert hikaði ekki við að ræna þá fjármunum þeirra og 

ráðast á drukkna sjómennina, slá þá í rot og skilja þá eftir 

liggjandi í blóði sínu.   Margar slíkar sögur vor til.   Eitt 

sinn varð Þengill vitni að fólskulegri árás á Þýskri grund 

á skipsfélaga sinn og mátti þakka fyrir að sleppa sjálfur 

ómeiddur frá viðureigninni. 

    Þengill sat í loftskeytaklefanum og raðaði skjölum í 

möppu þegar Svein Helga bar að.   Mennirnir höfðu lengi 

verið samskipa og þekktust allvel og oft talað saman yfir 

bolla af kaffi, þegar stund gafst milli stríða.   Og þá 

jafnvel tekist á um þjóðmálin.   Þengill vildi herinn burt 

en Sveinn Helgi Guðmundsson taldi hagstæðast að hann 

yrði kyrr í landinu til varnar gegn yfirtroðslu og ágangi 

Sovétmanna.   Ákveðin vinskapur hafði myndast á milli 

þeirra byggt á trausti sem báðir kunnu að meta í fari 

hvors annars þótt stjórnmalaskoðanir þeirra væru litaðar 

af bláu - og - rauðu. 

    Þengill bauð Svein Helga velkominn og tóku þeir tal 

saman.   Í fyrstu spjölluðu þeir um heima og geyma, allt 

og ekkert, líkt og algengt er þegar menn koma saman án 

þess að vera með eitthvað sérstakt mál á prjónunum.   

Sem Þengill var þó með.   Ofur varlega reyndi 

loftskeytamaðurinn að beina samtalinu inn á braut 

áfengis og lífsins sem það bakar mönnum.   Hann var 

ekki alveg viss hvernig best væri að orða hlutina fyrir 

sjálfan sig og vonaðist til að Svein í skjóli eigin reynslu 
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og langrar edrú mennsku myndi hjálpa til og opna leið 

sem losaði um málbeinið og hjálpaði honum við að tjá 

sig um það sem virkilega lá á hjarta mannsins.   

Áfengisneyslan og allir áverkarnir á sálina henni samfara 

gerði samtalið stirt.   Undireins og Þengill fór inn á 

þessar lendur kom nefnilega upp í hjarta hans ákveðin 

skömm og niðurlæging vegna allra ósigrana sem hann 

hafði orðið fyrir á þessari myrku, hræsnisfullu 

óheillagötu sinni.   Já, það var virkilega erfitt fyrir hann 

að opinbera öðrum manni sinn eigin aumingjaskap og 

láta í ljós algeran vanmátt sinn að þessu leiti.   Og hvers 

vegna gat hann bara ekki harkað þetta af sér og unnið úr 

sínum málum án þess að þurfa að bera þau undir annan 

óskyldan aðila?   Fjölskylda hans, foreldrar og nánustu 

skyldmenni litu á alkahólismann eins og hvern annan 

aumingjaskap og linku manna sem ánetjuðust honum 

sem:   “ Þessir menn verða bara að hrista af sér. “. 

    Þegar hér var komið sögu fór Svein Helgi undan í 

flæmingi og reyndi með lagni, misheppnuðum brandara 

og aulalegum útúrsnúningi að beina umræðunni í annan 

farveg.   Hann var búinn að klæða sig í sinn gamla 

búning, andlega séð, og ekki alveg tilbúinn til að fara inn 

á þessa braut, á þessu augnabliki lífs síns.   Síðustu 

klukkutímanna var hann kominn í huganum inn á 

knæpuna skammt frá viðlegukantinum sem skipið lá við 

og byrjaður í huganum að sumbla ásamt skipsfélögum 

sínum og svallbræðrum.   Taugar hans og vöðvar voru 

spenntir og hann fann til svita í lófum sínum sem 

taugaveiklunin vegna eigin hugsanna olli.   Drykkjumenn 

þekkja ástandið og nefna það: “ Þurrafyllirí. “   En um 

raunverulegt ástand vinar síns gat Þengill vitaskuld ekki 
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vitað.   Var málið enda ennþá einvörðungu í huga Sveins 

Helga og ekki komið á framkvæmdastig og þar með enn 

ósýnilegt fólkinu í kring.   Sérhver framkvæmd manns 

byrjar sem hugsun og nái hún að fullgerast í heilabúinu 

breytast hugsanirnar í framkvæmd.   Góða framkvæmd 

ellegar vonda framkvæmd.   Allt eftir því hvað lagt var 

upp með.   Ekkert í lífinu bara gerist.   Allt hefur sinn 

aðdraganda og tíma.   Að detta í það krefst og síns 

undirbúnings. 

    Þengill hélt áfram að reyna í sínum veika mætti að lýsa 

fyrir félaga sínum hvernig honum leið og hve hann þráði 

í raun að fá frelsi undan áfenginu en undraðist samt hve 

erfiðlega honum gekk að draga Svein Helga inn í 

samræðurnar sem hann taldi að væri hans hjartans mál að 

fjalla um og fá að deila eigin reynslu til manna sem enn 

dvöldu á þeim stað sem hann eitt sinn var á.   Sveinn 

Helgi sem var búinn að vera án vímunnar vikum og 

mánuðum saman og ekki annað að sjá en að hann væri 

sáttur við sína ákvörðun og breytta lífstíl, var yfir sig 

spenntur.   Andspænis honum sat og maður sem um 

margt minnti Þengil á staðan asna sem hvergi vildi fara.   

Gegnt honum var þegjandalegur maður sem iðaði í 

sætinu og klóraði sér sífellt annað hvort í hægri eða 

vinstri öxlinni og í höfðinu og ýmist krosslagði fæturna 

til hægri eða vinstri og gerði hvað sem hann gat til að 

drepa umræðunni á dreif og inn á annan vettvang.   

Maður sem í raun var kominn í fljúgandi vörn með 

allskonar inniskotum sem voru á skjön við umræðuefni 

Þengils.   Loftskeytamaðurinn skildi ekki alveg hvað var 

í gangi.   Hann vissi ekki annað en að þessi maður væri 

hættur að drekka.   Var kannski eitthvað annað í pottinum 
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sem ekki hafði enn komið upp á yfirborðið?   Var það 

máski sannleikurinn? 

Skyndilega birtist Jónsi kokkur í brúnni með nýlagað 

kaffi á brúsa ásamt fjórum hreinum föntum sem hann 

lagði frá sér á lítið borð á vegnum við innganginn 

stjórnborðsmegin, sérstaklega útbúið fyrir kaffidótið.   

Sigurjón skipstjóri var staddur þarna í sömu mund og 

sagði matsveininum góðar fréttir af markaðnum og að allt 

útlitt væri fyrir góða sölu næsta dag.   Jónsi stakk höfðinu 

inn til strákanna en greindi að þeir áttu í alvarlegum 

samræðum og vildi ekki trufla þá frekar og dreif sig fljótt 

út aftur.   Hann þurfti hvort eð er von bráðar að huga að 

kvöldmatnum. 

Spjallið í klefanum hélt áfram. 

    Þegar Þengill bar tal sitt inn á lendur fjölskyldunnar og 

fór að greina frá því er konan yfirgaf hann og tók börnin 

með sér og hvernig honum hafi liðið á þessu augnabliki 

lífs síns þá fóru hlekkir í hjarta Sveins Helga að gliðna og 

bresta í sundur hver á eftir öðrum og hann að leggja við 

eyrun og muna að fyrir ekki svo löngu síðan var hann 

sjálfir í þessum sporum vegna drykkjuskapar, hörku 

hjartans, ranghugmynda og vesaldóms:    

    “ Ég get sagt þér eitt í trúnaði, Sveinn minn, að ég hef 

lengi þekkt þig og fylgst með þér síðustu mánuði og veit 

að þú hefur verið án flöskunnar í dágóða stund og breyst 

umtalsvert á þessum tíma.   Það vitni get ég borið þér í 

eigin persónu.   Bæði sé ég að þú ert sáttari við sjálfan 

þig og blandar meira geði við mennina í kringum þig en 
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áður var.   Oft hefur mig langað til að segja þér þetta sem 

ég nú segi þér í trúnaði.   Sjálfur er ég búinn að fá mig 

upp í háls af flöskunni, móralnum, einsemdinni og öðrum 

fylgifiskum drykkjuskaparins og hef raunverulega enga 

löngun til að fá mér í glas þegar við komum í land en veit 

að það mun samt gerast nema eitthvað nýtt komi inn sem 

yfirtekur löngunina.   Ég kann ekkert annað heldur en að 

setjast á næstu knæpu og fara á fyllirí “ - sagði Þengill.   

Honum létti í hjartanu við einlægan vitnisburð sinn. 

    Sveinn Helgi var nú vaknaður til vitundar.   Staði 

asninn í honum sjálfum var kominn á hreyfingu.   Hræddi 

kjúklingurinn innra með honum sestur.   Gamli 

maðurinn, brandarakallinn með grímuna, trúðurinn í 

hásætinu, allt hopaði þetta skref fyrir skref fyrir alvörunni 

framundan og tók hersingin að lokum í hurðarhúninn og 

hvarf út í einfaldri röð:   “ Áfram gakk, ei staðar nem. “    

Sveinn Helgi horfði á vin sinn án þess að segja orð.   

Laut svo höfði eins og í bæn.   Andlitið hvíldi í lófum 

hans.   Hugsanir flugu um huga hans um sigra.   Um 

góðan ávöxt af verkum og ákvörðunum sem hann á 

sínum tíma tók.   Um sættirnar á milli hans og Erlu, elstu 

dótturinnar, sem hann bar heita elsku til.   Um Ólaf og 

traustið sem komið var á milli þeirra.   Um hin börnin.   

Um Hilmar Skapta, yngsta drenginn sinn, sem hann hafði 

verið faðir og sinnt eftir bestu getu síðastliðinn tvö ár.   

Öndvert hinum börnunum sínum sem hann vanrækti og 

missti af vegna starfs síns og óreglu á árum áður.   Að 

síðustu minntist hann Ragnheiðar, konu sinnar, sem setti 

honum úrslitakosti.   Úrslitakostir hennar í þann tíð báru 

hann að ákvörðunartöku sem orsakaði að flöskunni var 
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ýtt út af borðinu og hún féll í gólfið og fór þar í þúsund 

mola, í andlegum skilningi.   En á síðustu dögum, 

kannski vikum, var flaskan aftur kominn upp á borð 

hjarta hans og hann að breytast úr manni sem þráði að 

axla ábyrgð lífsins í ábyrgðarlausan einstakling sem vildi 

freista gæfunnar og falla í flónsku og fíflsku.   Í hræddan 

ófleygan unga sem veltist um í þröngum hugarheimi 

sjálfs síns.   Í leikara sem dregur upp aðra mynd af 

sjálfum sér en hina raunverulegu mynd.   Vitandi þann 

sannleika innst í hjarta sínu að freistingin myndi færa 

honum fullan ósigur.   Raunverulega var Sveinn Helgi 

kominn á það stig ferilsins að hann átti einungis eftir að 

ljúka upp vínflöskunni og teyga innihaldið.   Sigrar 

undafarinna mánaða var hann reiðubúinn til að gefa frá 

sér í blindni sinni og skammsýni og í skjóli þess að 

fjarlægðin hylji gerðir hans fyrir ástvinum sínum á 

Íslandi og hann kæmi heim eins og fínn maður og án þess 

að neinn vissi neitt.   Hvílíkur barnaskapur.   Hvílík 

flónska.   Hvílíkt óraunsæi. 

    Þengill varð undrandi á hinni skyndilegu breytingu 

mannsins.   Greinilegt var að orð hans höfðu snert 

viðkvæman streng.   Hann stóð á fætur og lokaði 

dyrunum að herberginu og settist aftur.   Sveinn Helgi leit 

upp.   Augu hans voru öll flóandi í tárum og hann búinn 

að brjóta niður allar varnir.   Þengill þekkti ástandið og 

hneykslaðist því ekki á vini sínum.   Sjálfur hafði hann 

oft grátið í einrúmi eftir sína löngu drykkjutúra í landi.   

Mennirnir héldu spjallinu áfram.   Núna var samtalið 

komið yfir á annað og einlægara stig þar sem mennirnir 

opnuðu sig hver fyrir öðrum og sögðu sögu sína án 

málalenginga eða torkennilegra, illskiljanlegra og 
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einskisverðra útskíringa.   Sveinn Helgi greindi Þengli frá 

pælingum sínum og að lokum valinu sem hann tók og 

hugðist framkvæma í landi.    

    Klukkustund síðar yfirgaf Sveinn Helgi Þengil og fór 

fram í lúkar og þar í sturtu.   Við heitt baðið hresstist 

hann allur.   Hann var þakklátur fyrir samtalið við Þengil.   

Þeir höfðu bundist fastmælum um að eyða inniverunni 

fjarri eymd og volæðis knæpanna og nota tímann til að 

byggja sjálfa sig upp og kannski skreppa inn í kirkju og 

hlýða á öfluga messu væri slíkt einhverstaðar að finna á 

virkum degi.   Eitt var á hreinu.   Þeir skildu eiga góða 

stund saman í hafnarbænum sem hafði verið þeirra annað 

heimili í mörg undangengin ár og leggja úr höfn án þess 

að hafa bragðað áfengi.   Sveinn Helgi hugðist fara að 

ráðum Ragnheiðar og kaupa fatnað á börnin og matvæli 

til heimilisins, ávexti og annan varning sem fékkst ekki 

heima á þessum árstíma.   Gjaldeyrinn yrði notaður til að 

bæta hag fjölskyldunnar. 

    Liðið var á daginn.   Eftir skamma stund mundi lóðsins 

koma um borð og taka við stjórninni og sigla 

botnvörpungnum til hafnar.   Sveinn Helgi heyrði að 

slegið var af vélinni og skipið hægði ferðina uns það 

stöðvaðist.   Stímvaktin, ásamt Jónasi bátsmanni, losuðu 

leiðarann og rúlluðu uppvöfðum leiðaranum út.   Á eftir 

hjálpuðust þeir að við að koma leiðaranum út fyrir 

borðstokkinn.   Einkennisklæddur leiðsögumaðurinn kom 

aðvífandi á litlum yfirbyggðum báti.   Hann stóð fyrir 

framan stýrishúsið og var tilbúinn að stökkva um borð 

undireins og færi gafst.   Skipstjóri litla bátsins renndi 

upp að hlið togarans og lóðsins klifraði upp bandstigann 
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og fór rakleitt upp í brú með brúna leðurtösku í hendinni.   

Litli lóðsbáturinn sigldi til baka.   Þegar lóðsins kom í 

stjórnpallinn var hans fyrsta verk að slá telegraphinu á 

hálfa ferð.   Skipið hreyfðist og tók stefnuna upp fljótið.   

Sjá mátti tré og annan gróður á sitt hvorum bakka 

fljótsins og fólk og bíla vera á ferð.   Kokkarnir voru 

tilbúnir með kvöldmatinn.   Þar sem vegalengdin var 

tiltölulega stutt var ákveðið að fá dagvaktina út.   Strax 

eftir matinn var tími fyrir hana að draga upp 

fastsetningarendana, losa lúgurnar og að gera skipið klárt.   

Langþráð höfnin blasti skömmu síðar við mannskapnum 

með sínum löngu byggingum, fiskmarkaðnum. 
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Við bryggju í Þýskalandi. 

21 kafli 

Skipið lá bundið við bryggju.   Hús fiskamarkaðarins 

blasti við skipsmönnum á þúsundum fermetra gólfleti.   

Byggingin var ílöng og teygði sig eftir endilöngum 

viðlegukantinum og þurftu menn að ganga spölkorn 

meðfram allri byggingunni og komast fyrir enda hennar á 

leið sinni upp í bæ á þeim tíma sólahringsins er allar 

hurðar í húsinu voru læstar og ekki hægt að ganga þar í 

gegn.   Nauðsýnlegt var að hafa nægt gólfrými undir svo 

mikið magn af fiski.   Þarna fóru fram uppboð tvisvar til 

þrisvar í viku árið um kring og stundum oftar, þegar 

mikið barst að landi.   Eftir hvert uppboð var fiskinum, 

sem ekki lenti í vinnslu í bænum, staflað á bretti og settur 

með lyftara inn í risastóra flutningabíla með 

aftanívögnum sem fluttu hann innanlands eða til landa í 

Evrópu.   Hluta aflans tók flutningakerfi 

járnbrautalestanna og kom honum á áfangastað.   En 

uppboðið átti eftir að fara fram og mundi það gerast með 

morgninum og fyrir venjulegan fótferðatíma manna. 

    Ljóst var að Íslenski togarinn var ekki eina skipið á 

markaðnum.   Þrír þýskir togarar biðu og uppboðsins 

framundan, allir með þokkalegan afla.   Nokkrir minni 

bátar lágu einnig við kæjann.   Fiskmagnið var því 

töluvert sem kaupandinn hafði fyrir framan sig til að 

skoða og spekúlera í áður en hann veifaði sínu spjaldi til 

uppboðshaldarans með verðinu á sem hann var tilbúinn 

að greiða.   Ef ekki kom hærra verð fram í hópnum var 

manninum slegin fiskurinn á þessu verði.   Búast mátti 
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við verðum í svona lægri kantinum vegna hins 

fyrirsjáanlega mikla framboðs.   En allt mundi þetta 

liggja ljóst fyrir eftir uppboðið og þegar búið var að 

reikna verðmæti aflans út. 

    Eftir að skipið var lagst að bryggjunni beið áhöfnin 

róleg um borð.   Engin hafði neitt í land að gera fyrr 

heldur en þýsku Mörkin voru kominn ofan í veskin og í 

vasa jakkanna.   Mínúturnar liðu ein af annarri og að 

sumra mati löturhægt. 

    Að liðnum þrjátíu mínútum ók ljósgrá eldri bifreið af 

gerðinni Lincoln eftir bryggjunni og stöðvaðist við 

landganginn.   Framhurð bifreiðarinnar opnaðist og út 

steig hávaxinn, reffilegur karl í hvítum frakka með 

yfirskegg.   Maðurinn hélt á svartri skjalatösku og gekk 

rakleitt eftir landganginum og upp í brú til að hitta 

Sigurjón skipstjóra.   Mennirnir heilsuðust með 

handabandi.   Þarna var mættur maðurinn frá bankanum 

með gjaldeyrinn sem strákarnir um borð biðu í ofvæni 

eftir.   Þegar báðir voru sammála um að umbeðinn 

upphæð lægi í töskunni miðað við fjöldann um borð, 

kvittaði skipstjórinn fyrir móttöku fjármunanna.   

Reffilegi karlinn lokaði skjalatösku sinni, kvaddi, yfirgaf 

skipið í flýti, settist inn í bifreiðina og snéri 

kveikjulyklinum.   Öflugur átta sílendra mótorinn undir 

vélarhlífinni tók viðbragð.   Blár reykur steig út um 

púströrin tvö aftan á bílnum.   Herra Nafnlaus setti í gír 

og ók á brott.   Liðið var á kvöldið og maðurinn eflaust 

hvíldinni feginn.   Um morgunninn þurfti hann að mæta í 

bankann sem hann starfaði hjá og halda áfram að telja 

peninga, og afgreiða peninga, lán og víxla, skuldabréf, 
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ráðleggja fólki í fjármálum, verja bankann og leiðrétta 

mál ef kúnni, sem taldi sig misrétti beittan af bankanum, 

kom reiður inn.   Peningar?  -  Peningar?  -  Peningar?   

Ekkert nema peningar.   Hvað er maðurinn án peninga?   

Þessum steindauða snepli sem svo margt snýst um og æ 

fleiri reyna að gæða einhverju lífi?   Í þessu umhverfi 

hafði reffilegi karlinn sem ók fallegu gömlu Lincoln 

bifreiðinni lengi unnið.   Margir af áhöfninni höfðu 

margsinnis séð þennan mann á ljósgráa Lincolninum 

koma um borð í togarann á síðastliðnum árum.   Þrátt 

fyrir það þá vissi engin óbreyttur skipsmaður hvað 

maðurinn hét og enginn spurði heldur.   Allt að einu 

komu peningarnir með honum.   Og var það ekki alveg 

nóg?   Hverju breytti það þótt herra Nafnlaus birtist um 

borð?   Kannski engu.   Kannski öllu.   Var hann ekki 

bara eins og hver annar maður sem tilheyrði og var hluti 

af gangverki sköpunarinnar og inn í plani skipulagsins?   

Ekkert merkilegri?   Og heldur ekkert ómerkilegri? 

Bið áhafnarinnar var senn á enda.   Nokkrum mínútum 

síðar voru gefin út boð um að mannskapurinn skildi mæta 

á stjórnpall og taka þar við sínu.   Þengill 

loftskeytamaður sá um úthlutunina og að afhenta hverjum 

sjómanni fyrir sig það sem lög heimiluðu af gjaldeyri.   

Þegar menn voru búnir að fá féð í hendurnar gerðu þeir 

sig klára til að stíga af skipsfjöl og á vit þess sem bærinn 

gat boðið þeim.   Hinir fáu sem yfirgáfu skipið strax eftir 

peningaúthlutunina stoppuðu allir á kránni rétt hjá 

fiskmarkaðnum og fengu sér öl sem þeir hvolfdu í sig.   

Áköfustu mennirnir í hópnum gerðust fljótlega drukknir 

af áfengnum drykknum og eyddu aurum sínum að mestu 

þar, og á hinum börunum sem voru víða í þessum 
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gamalgróna fiskimannabæ með sínum verslunargötum, 

íbúðargötum og öðrum götum sem lágu þvers og kruss 

um bæinn og teygðu sig útfyrir bæjarmörkin og tengdust 

að lokum landsvegakerfinu og loks útfyrir landamæri 

ríkisins og áfram til margra landa Evrópu.    

    Að venju létu höndlararnir sjá sig um borð og tóku við 

pöntunum frá mannskapnum undireins og búið var að 

koma landfestum í land og binda skipið.   Þeirra staður 

var matarborðið í borðsalnum.   Þar settust þeir með 

pöntunarblöð sín, töskur, vörulista og sýnishorn til að 

sýna mönnunum.   Menn pöntuðu það sem fangaði 

augað.   Höndlararnir komu og buðu áhöfninni ákveðna 

þjónustu og gátu útvegað vörur sem voru lausar undan 

álagningu söluskattsins og á ágætum verðum miðað við 

Ísland, ákveðið af nokkrum mönnum sem gilti þó fyrir 

alla. 

    “ Sexmannanefnd verðlagsmála á Íslandi samanstóð af 

kaffidrykkju- vindla- og pípureykingafólki sem allir voru 

mestu ónytjungar og höfðu aldrei sprænt í saltan sjó né 

dýft hendi sinni ofan í kalt vatn. “   Var alltént álit sumra 

sjómanna.   Að ympra á þessu við mannskapinn gat verið 

háskalegt og ein besta trygging og ávísun á æsing og 

hasar þar sem hver sagði sitt, og hafði hátt.   En það er 

annað mál. 

    Flestir áhafnarmeðlimir notfærðu sér ágæta þjónustu 

höndlaranna og versluðu við þá í mismunandi miklum 

mæli og reyndu að velja vöru sem þeir sjálfir og fólkið 

heima þarfnaðist helst.   Að versla við höndlara hafði 

lengi viðgengist hjá íslenskum sjómönnum.   Engin 
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ástæða var til að gera undatekningu frá reglunni.   

Höndlararnir þekktu orðið íslendinganna og fannst af 

reynslu fyrri ára hyggilegt að drífa sig um borð sem 

skjótast eftir að og skipið lagðist að bryggju til að þeir 

næðu í skottið á mannskapnum áður heldur en hann 

yfirgæfi skipið.   Vanalega komu þrír höndlarar og buðu 

skipshöfninni varning heildsalanna.   Flestir gripu þann 

sem seldi matvæli, ávexti og aðrar álíka vörur og gerðu 

innkaup sín hjá honum.   Ein höndlaði með 

rafmagnstæki, sá þriðji hafði umboð fyrir fatnað.   Eftir 

að hver áhafnarmeðlimur hafði valið og pantað og fengið 

sitt pöntunarnúmer var allt staðgreitt.  

    Sveinn Helgi rétti manninum sem útvegaði matvælin 

lista frá Ragnheiði, líkt og samkomulag hafði orðið um 

að hann gerði áður en skipið lét síðast úr höfn og tók á 

eftir upp seðlaveskið sitt til að gera upp við manninn. 

    Þengill setti fjórar eins lipsa. Mackintoshs- dósir 

saman í kassa og annan kassa af niðursoðnum 

blönduðum ávöxtum á sinn pöntunarlista handa börnum 

sínum.   Og Þengill gerði meira.   Hann stóðst nefnilega 

ekki ákveðna áskorun sem kom þegar sölumaður 

raftækjanna opnaði einn bæklinginn sem hann hafði í 

sínum fórum og sýndi honum ljósmynd af forláta skáp og 

bauð honum skápinn til kaups með góðum afslætti, vegna 

þess að:  -  “ Þengill var Þengill “  -  eins og 

sölumaðurinn sjálfur sagði, og hóstaði.   Skápurinn var 

rúmur einn metri og tuttugu sentímetrar á lengd, nítíu 

sentímetra hár og samansettur úr spónlögðum, lökkuðum 

plötum.   Inn í sjálfum skápnum voru þrjú spennandi 

tæki.   Tækin komu í ljós undireins og rennihurðunum 
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framan á skápnum var ýtt til hliðar.   Þá blasti við 

mönnum öðrum megin plötuspilari og hinum megin 

útvarp og segulband fyrir miðju undir hinum tækjunum.   

Tveir hátalarar voru staðsettir sitt hvoru megin við 

segulbandstækið.   Hægt var að taka tónlist beint upp af 

útvarpinu og á segulbandið, sem var spennandi kostur og 

nýjung.   Tækjasamstæðan var öll hin eigulegasta og um 

leið prýðilegasta mubla inn í stofuna heima.   Skápurinn 

með innvolsinu í var ný á markaðnum sem sölumaðurinn 

fullyrti að nyti vinsælda og rynni út eins og heitar 

lummur.   Þengill gerðist spenntur.  Honum fannst hann 

gera þarna góð kaup. 

    Þar sem allir skipsmenn höfðu lokið sér af við 

höndlarana settu þeir blöðin með beiðnum mannskapsins 

ofan í skjalatöskur sínar og gengu frá skipi til að afgreiða 

allar þessar beiðnir og senda þær númeraðar um borð 

áður heldur en skipið léti úr höfn og sigldi næsta dag yfir 

hafið til síns heimalands.   Það sem mannskapurinn hafði 

verslað við þessa menn var dálítið meira heldur en væn 

flís af feitum sauð.   Með höndlurunum fóru töluverðar 

fjárhæðir frá íslensku sjómönnunum sem skipti rekstur 

heildsalanna miklu máli. 

    Sveinn Helgi og Þengill loftskeytamaður héldu sínu 

striki.   Fljótlega eftir að peningarnir komu og þeir búnir 

að versla sitt drifu þeir sig í yfirhafnir sínar og gengu 

saman upp í bæ ásamt einum af yngri hásetunum.   Sem 

varð viðskilja við þá í bænum.   Þar var nefnilega knæpa 

sem hrópaði á hann til fylgilags við sig og ung kona sem 

hann kynntist síðast er ungi maðurinn kom þangað.   Og 
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þessa konu vildi hann hitta og eiga með henni stund eins 

og síðast, jafnvel til morguns. 

    Hvorki Sveinn Helgi né Þengill hafði minnstu löngun 

til að bragða áfengi né sækja þessa staði sem seldu 

mönnum áfenga drykki og jafnvel læddu út í glösin 

einhverri ólyfjan. 

    Í túrnum hafði Sveinn Helgi orðið fyrir ákveðinni 

opinberun þegar hann fór að reyna að telja sjálfum sér trú 

um að hann gæti höndlað drykkju sína á nýjan leik og 

varð um leið tilbúinn til að svíkja fjölskylduna sem 

raunverlega leit orðið til hans með ákveðnum velvilja, 

sem ekki var til staðar áður nema þá á yfirborðinu.   En 

fyrst og síðast sá hann blekkinguna í þessu öllu saman og 

hyldýpi örvæntingarinnar sem mundi koma undireins og 

tappinn væri tekinn úr flöskunni innihaldið innbyrt.   

Sömuleiðis skynjaði hann nýjan grunn undir líf sitt sem 

byggði á föstu efni sem stæðist áhlaup hugsanna hans, 

sem vildu sem fyrr teyma hann út í kviksyndið og tortíma 

honum þar.   Þessi grunnur var öðruvísi heldur en 

grunnurinn sem fyrir var.   Að vísu gat hann ekki útskírt 

nákvæmlega fyrir sjálfum sér hvað var að gerast í honum.   

Eitthvað stórfenglegt skynjaði hann samt og hann fann 

styrk fara um sig allan og gefa sér kraft til að afneita því 

sem hafði svo lengi daprað hann og logið að honum og 

veitt falska öryggiskennd og hjálpað honum til að flýja 

frá erfiðum ákvörðunum og aftur inn í þokukenndan 

heim vímunnar. 

    Ganga skipsfélaganna hélt áfram.   Hundur sem 

sloppið hafði frá eigenda sínum hljóp í veg fyrir þá og 
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elti mennina spölkorn og notaði tímann til að þefa af 

fötum og fótum mannanna áður en dýrið hljóp áfram og 

hvarf út í myrkrið.   Rétt á eftir heyrðist mikið hundgá og 

hvæsandi köttur með skottið beint aftur kom á 

harðahlaupum framhjá mönnunum og yfir akbrautina og 

hvarf á bak við runna hinum megin götunnar með 

geltandi hundvarginn á hælum sér. 

    “ Hundar og kettir ku víst ekki vera bestu vinir.   

Allavega ekki þessar tvær skepnur.“ – Sagði Þengill og 

hló. 

    Eftir nokkra metra þögla göngu snéri Sveinn Helgi sér 

að Þengli og hóf að tala við hann á þeim nótum sem 

hugur hans var kominn inn á.   Þengill komst strax í takt 

við hann í málinu og var honum sammála um allan 

blekkingarvefinn og allt bullið sem spannst í kringum 

áfengisneyslu þeirra manneskja sem misst höfðu tökin.   

Þannig spjölluð þeir saman á meðan þeir röltu hægum 

skrefum um göturnar í fjarlægu landi, langt frá 

heimalandi sínu og fólkinu sem var þeim hjartfólgnast og 

kærast, og stöppuðu stálinu í hvorn annan.   Í hjarta sínu 

leið mönnunum vel og voru sáttir með sitt. 

    Á gangi sínu í fjarlægu landi talandi um skaðsemi 

áfengis fundu þeir að hreinskilnin reið samhliða þeim og 

gaf af sér afkvæmi vináttu í formi gangkvæmrar 

virðingar.   Á gangi með vini getur maðurinn líka leyft 

sér þann munað að bara vera hann sjálfur, án grímunnar 

sem hann notar til að sýnast annað en hann er, til að fela 

hitt og líka þetta sem ekki má koma upp á yfirborðið með 

neinum hætti.   Og leyndarmál hégómans fær ekki þrifist 
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né heldur að vaxa með allri sinni mæðu, og 

sjálfsvirðingin dafnar eðlilega en fer ekki eina ferðina 

enn með skertan hlut frá borðinu eins og gerist þegar 

neikvætt tal er viðhaft.  

    Þegar einlægnin og hreinskilnin haldast í hendur eru 

menn á vissan hátt með vörn hreinleikans vafinn utanum 

sig sem ver þá gegn neikvæðu áreiti og önnur og betri 

viðmið komast að sem gera lífið eftirsóknarvert að lifa og 

hégómi umræðunnar víkur.   Inn í þessari nýju veröld 

sem tal þeirra leiddi þá inn í var ekkert rúm fyrir 

sýndarveruleika.   Uppspunninn veruleika, búinn til af 

fólki sem sjálft var leitandi að góðu, fögru og fullkomnu 

en fann ekki.   Engin finnur heldur epli á bananatré.   Og 

vegna þess að sjálfur veruleikinn er svo mörgum falinn 

var annar veruleiki búinn til og hann síðan felldur inn í 

manngerðu myndina til að fullkomna blekkingavefinn.   

Hin manngerða mynd gefur manninum heimild til að 

framkvæma nánast hvaða bull sem er.   Allt á kostnað 

góðra og göfugra gilda samfélagsins.   

    Samt er lífið svo einfalt þegar grannt er gáð.   Svo 

óflókið.   Bara það að fá vera til, þátttakandi, fá visku til 

að greina gott frá illu, vera með í góðum verkum, láta 

gott af sér leiða, gefur af sér nýjan ilm, ljóma.   Að fá að 

finna þegar myrkrið byrjar að hopa og ljósgeislinn gægist 

inn á sinn undraverða máta er eftirsóknarvert hlutskipti.   

Í fyrstu lýsir geislinn aðeins á örlítinn flöt, depil, 

pínulítinn punkt tilverunnar en breytir þó öllu lífi 

manneskjunnar.   Tveir vinir á gangi, fullir trausts hvor til 

annars, eru lykillinn að svo mörgu.   Vináttan opnar leið 

að kærleika sem hver manneskja þráir að verði sinn eigin 
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veruleiki.   Vinir í blíðu og stríðu binda um sig sterkan 

þráð og þeir beina hvor öðrum að því sem rétt er og að 

halda sífellt lengra inn í birtuna og frá andstæðunni, 

myrkrinu, án þess að hvika eina sekúndu frá góðum 

ásetningi sínum. 

    Á þessum háfleygu línum töluðu mennirnir þetta kvöld 

og nutu þess að upplýsa hvern annan um hvað á daganna 

hafði drifið og um glímurnar sem þeir hvor um sig höfðu 

háð í einrúmi hugans, fjötraður og limlestir - í andlegum 

skilningi orðsins - af eigin þankagangi með hverja taug 

líkamans þanda til hins ýtrasta og ævinlega við að bresta 

án þess að lausn fyndist né heldur fær útgönguleið.    

Án þess að þeir raunverulega hefðu tekið eftir því voru 

þeir staddir inn í skrúðgarði með tré sem teygðu greinar 

sína og blöð hátt yfir höfuð þeirra og komnir innanum 

falleg, gróðursett blóm sem lágu skipulega í beðum sitt 

hvor megin við göngustíginn sem þeir röltu eftir og 

ljósastaurarnir í garðinum sáu um baða ljóma sínum.   

Svo niðursokknir höfðu þeir verið í sínu uppbyggilega 

samtali að þeir veittu enga athygli þegar göngu stefnan 

breyttist og þeir gengu inn um þungt járnhlið 

skrúðgarðsins.   Garðurinn eins og vakti þá af fallegum 

draumi og alvaran blasti við þeim. 

    Framundan á vinstri hönd gaf nefnilega að líta roskinn 

mann á bekk sem teygaði vökva úr litlu glasi sem hann 

hafði borið innanklæða og konu á svipuðu reki sem rótaði 

í veski sínu.   Sjá mátti á fólkinu að hvorugt þeirra var 

edrú.   Öll ummerki báru þess glöggt vitni að þar færu 

heimilislausar manneskjur sem áttu hvergi höfði sínu að 
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að halla.   Maðurinn sat þarna og laut höfði eftir að hafa 

sturtað óþvera í sig.   Hann reyndi að rísa á fætur en féll á 

jörðina með dynk og brölti um á grasinu í veikum mætti 

og gerði tilraun til að koma sér aftur upp á bekkinn en 

ólyfjanin dró allan kraft úr líkamanum og hann féll á ný 

og lá eins og dauður væri á döggvotri jörðinni án þess að 

hreyfa legg né lið.   Konan reyndi að aðstoða hann við að 

komast aftur í sætið sitt en gat ekki.   Hún var sjálf of 

mátfarinn vegna eigin vímu til að geta veitt aðstoð.   

Tvær yfirgefnar einmanna sálir sem máttu muna fífil sinn 

fegri.   Einmanna hræddar sálir sem völdu rangt á sínum 

tíma og höfðu ef til vill misst af tækifæri sínu til 

endurreisnar og viðsnúnings sátu saman á aumum bekk í 

almenningsgarði og í gönguleið mannanna frá Íslandi á 

sama tíma þegar allt venjulegt fólk undirbjó sig í rúmið.   

Hvað þeir könnuðust við aðstæður fólksins.   Sjálfir búnir 

að vera fangar Bakkusar í mörg ár en höfðu sloppið við 

krumluna og voru tilbúnir til að hefja nýtt og betra líf 

fjarri glaumi og gleðisnauðu lífi áfengisins.   

    Þessi sjón snart einhvern streng í brjósti beggja 

mannanna og þeir ákváðu að fara til fólksins og rétta því 

hjálparhönd og huga að manninum hvort hann væri lífs 

eða liðinn.   Þeir greikkuðu sporið og stóðu örskömmu 

síðar við bekkinn sem konan sat á. 

    Sveinn Helgi rétti henni hönd sína og bauð henni gott 

kvöld á bjagaðri þýsku.   Þengill steig þá fram og sagði 

við konuna hvort þeir mættu ekki athuga manninn sem lá 

á jörðunni.   Konan leit upp og horfði sljóum augum á þá 

og sagði þvoglumælt:    
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    “ Hvað viljið þið okkur?   Hypjið ykkur samstundis á 

brott eða ég kalla á lögregluna.  Við eigum enga peninga.   

Rænið einhverja aðra. “ 

    Mennirnir reyndu að útskíra fyrir konunni að þeir væru 

ekki komnir til að stela frá þeim heldur hjálpa þeim og 

áttu í mesta basli við að útskíra mál sitt.   En tókst það að 

lokum. 

    Þegar þeir lutu yfir liggjandi manninn til að huga nánar 

að honum mátti sjá tár renna niður kinnar konunnar.   Á 

þessari stundu hafði hún upplifað nokkuð sem hún hafði 

hingað til talið útilokað að myndi gerast.   En þarna voru 

þeir samt.   Menn sem virkilega voru komnir til að 

aðstoða þau en ekki til að beita harðræði og reka þau burt 

úr garðinum, líkt og sumir gerðu. 

    Sveinn Helgi tók um púls mannsins og fann að hann 

var óreglulegur og vart merkjanlegur.  Hann setti lófann á 

enni mannsins og fann að líkamshitinn var byrjaður að 

minnka.   Greinilegt var að maðurinn var að deyja í 

höndum hans.   Þarna varð að bregðast skjótt við og 

koma dauðvona manninum undir læknishendur.   Engan 

tíma mátti missa.   Svo heppilega vildi til að lögreglustöð 

bæjarins var skammt frá almenningsgarðinum og hljóp 

Þengill þegar af stað.   þar sem hann var betur að sér á 

málinu var hann sjálfkjörin til verksins.   Sveinn Helgi 

varð eftir og reyndi að gera hvað sem hann gat til að 

aðstoða gamla manninn.   Fimmtán mínútum síðar kom 

Þengill hlaupandi til baka og með honum tveir 

lögreglumenn og sjúkraliðar með börur sem þeir lögðu 

manninn á og báru í burt.   Blikkandi ljós 
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sjúkrabifreiðarinnar sást og sírenuvæl heyrðist þegar 

bifreiðin ók af stað og á næsta sjúkrahús með hættulega 

veika manninn innanborðs.   Lögreglan tók konuna í sína 

vörslu og flutti hana á stöðina.   Áður en lögreglan 

yfirgaf garðinn snéri annar lögreglumaðurinn sér að 

íslendingunum tveim og sagði:    

    “ Vinir!   Þið minnið mig á söguna um miskunnsama 

Samverjan. “ 

    Þegar allt var um garð gengið og þeir orðnir einir í 

skrúðgarðinum voru einu ummerkin um vist fólksins þau 

að til hliðar við bekkinn lá tóm sprittflaska og skítugur 

klútur við hlið flöskunnar sem sennilega hafði dottið úr 

veski konunnar þegar hún var að róta í því.   Fólk sem 

þangað kom gat engan veginn getið sér til um hvað gerst 

hafði umrætt kvöld.   Sveinn Helgi tók dótið upp og lét 

það í næstu ruslatunnu sem hékk á einum ljósastaurnum í 

garðinum og afmáði um leið einu ummerkin um veru 

fólksins. 

    Áður en þeir gengu út um hlið garðsins á leið sinni um 

borð í togarann, litu þeir til baka og sáu tóman bekkinn í 

skini rafmagnsljóssins.   Bekk sem geymdi minningar um 

samræður fólks sem engin hirti um né gaf gaum að en 

voru manneskjur með tilfinningar, með vonir, en brostna 

drauma og slökkta hugsjón. 

    Klukkan tuttugu og tvö næsta dag voru landfestar 

leystar og skipið sigldi áleiðis heim.   Salan var svona 

ásættanleg en ekkert meira heldur en það.   Ferðin yfir 

hafið gekk vel í hægri norðanáttinni. 
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    Tæpum fimm sólahringum síðar sigldi togarinn inn í 

höfnina heima.   Sveinn Helgi stóð á hvalbaknum.   

Ólafur sonur hans var á bryggjunni og með honum 

Hilmar Skapti, Grímur gamli og Ásgrímur Pálsson.   

Ragnheiður var heima að undirbúa komu bónda síns.   Að 

baki mannanna mátti sjá hina Rússnesku Volgu, bifreið 

fjölskyldunnar í litla kotinu á eyrinni.   Sveinn Helgi 

skynjaði ákveðin tímamót sem hann vildi ræða við konu 

sína og börn.   Hann hafði hugleitt það í fullri alvöru að 

söðla um og segja stöðu sinni upp á togaranum og færa 

sig yfir á bátaflotan og nefnt það lítillega á heimstíminu 

við Sigurjón skipstjóra.   Bæði til að fá ræktað 

fjölskylduna betur sem og fundi Antons-samtakanna.   

Bátarnir gáfu honum aukið svigrúm til þess arna. 

    Fagnaðarfundir urðu hjá mönnunum þegar þeir hittust.   

Hilmar Skapti var hinn kátasti og vildi hvergi annarstaðar 

vera heldur en sem næst föður sínum.   Grímur gamli og 

Ásgrímur, sem höfðu áhyggjur af vini sínum, urðu fegnir 

þegar þeir komust að raun um að áhyggjurnar voru 

ástæðulausar.  Sagan mundi koma síðar. 

    Í litla kotinu á eyrinni var allt með sama sniði.   Af 

Erlu dóttir þeirra voru bara góðar fréttir.    

    Sveinn Helgi settist við eldhúsborðið eftir að hafa 

heilsað og faðmað fólkið sitt og fletti í blöðunum eins og 

vanalega.   Hann vissi að næsti túr yrði hans síðasti á 

togara.   Einnig var hann viss um að hvorki Ragnheiður 

né aðrir fjölskyldumeðlimir myndu setja fótinn fyrir 

þessa ákvörðun hans. 
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    Bóndinn sem bjó vestan við litla kotið ók framhjá 

eldhúsglugganum á dráttavél sinni af gerðinni 

International með kerru í eftirdragi.   Hann var að hreinsa 

haughúsið og bera mykjuna á tún sín.   Lyktin leyndi sér 

ekki.   Hún lá í loftinu.   Fjörðurinn neðan við kotið var 

spegilsléttur.   Hundrað tonna bátur sigldi inn.   Sjórinn 

freyddi við stefni bátsins.   Friður lá í loftinu svo tær.   

Svo óskiljanlegur en samt ofur fagur. 
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Nýir hlutir fæðast fram 

22 kafli 

Framundan var margt nýtt í ranni fjölskyldunnar í litla 

kotinu á eyrinni.   Sveinn Helgi fundaði með sínu fólki 

strax daginn eftir að hann kom heim og tilkynnti að hann 

hygðist færa sig yfir á bátaflotann.   Að hjálpa öðrum 

sem enn glímdu á blóðvelli áfengisneyslunnar og gerðu 

sér ekki grein fyrir að til væri fær leið frá 

áfengisneyslunni og hægt að hefja nýtt líf og endurheimta 

margt sem neyslan hafði rænt frá fólkinu, var áhugavert 

markmið í sjálfu sér að standa í.   En til þess að geta 

framkvæmt svona varð hann vera meira í landi en 

möguleiki var á um borð í togurunum. 

Upplifunin sem hann varð fyrir í túrnum sýndi honum á 

afdráttarlausan hátt við hversu öflugan andstæðing var að 

eiga, þegar áfengislöngunin byrjaði að toga í hann og 

draga upp allar gömlu myndirnar og rifja upp fyrir 

honum stundirnar þegar unnt var að ráða sjálfur ferðinni 

og svona nokkurn veginn stjórna hversu mikið og lengi 

drukkið var.   Áfengisdjöfullinn dró upp gulrót fyrir 

framan hann á meðan glíma hans stóð sem hann reyndi í 

sífellu að seilast í, án þess raunverulega að átta sig á að 

verið væri að táldraga hann og lokka út í fen sem mundi 

bresta undan fótum hans og engri björgun komið við.   

Gulrótin kom í mynd minninganna.   Í mynd gamalla 

veisla þar sem hlutirnir gengu upp og hver maður 

vaknaði hress og kátur að morgni eins og ekkert hefði í 

skorist.   Í mynd fagurra fljóða.   Í mynd skemmtilegs 

fólks og þegar fjörið gerðist svo frábært.   Um þessa hluti 
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stóð togið.   Þetta voru myndirnar sem gulrótin dró fram í 

minningunni á meðan reipið var ennþá strengt á milli 

visku og heimsku.   Samviskan sagði: 

    “ Gerðu þetta ekki, það mun leiða ógæfu inn í þitt líf. “ 

    Uppgjöfin og undanlátsemin mæltu sameiginlega á 

eftirfarandi hátt: 

    “ Gerðu það.   Þú hefur lært nóg til að höndla það og 

ráða við það.   Þú hefur pálmann í höndunum.   Láttu 

vaða, góurinn.   Fáðu þér einn aumingja. “ 

    Og stundum tókst uppgjöfinni og undanlátseminni, 

blönduð saman við blindu, að draga glímumanninn og 

reiptogarann æ lengra frá staðfestu sinni og inn á veg sem 

endaði í öngstræti og algeru myrkri nema þegar viskan og 

spekin hafði betur og kom glóru inn og gat beint 

hugsuninni að sigrunum.   Sigrum unna í skjóli edrú 

menskunnar einnar.   Tækist þeirri hugsun að planta sér í 

glímumanninn og reiptogarann jókst um leið vonin um að 

ranghugmyndir mannsins rjátli af honum og hann tæki 

sönsum og snúi sér í útbreiddan faðm gæfunnar.   Geti 

viska og speki, veifandi staðreyndum sigranna, ekki 

opnað augu glímumannsins tímanlega er lítil von til þess 

að hann snúi sér af veginum og komist aftur á þann stað 

þar sem birtan áður lék um hann.   Og andhverfa 

viskunnar, heimskan, hefur sigrað glímuna og getur þá 

rétt honum hlæjandi mjöðinn, aumingjann, sem mun svo 

keyra hann alla leið niður og hann endar í kirkjugarðinum 

með fallegan legstein eða hvítan vel málaðan og 
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smíðaðan trékross yfir sér sem búið er að rita nafn 

mannsins á: 

    Sveinn Helgi vaknaði af þessari martröð sinni þegar 

Þengill talaði við hann um eigin mál, og hann sagði við 

sjálfan sig: 

    “ Nei.  Ég vil þetta ekki framar. “ 

    Undireins leið eitthvað í burtu frá honum og hvarf út í 

myrkrið, hægt og hljótt.   Eins og dökkur skuggi sem bara 

kom  -  og  -  fór. 

    Fólkið heima tók vel í breytingarnar sem voru 

framundan hjá fyrirvinnunni og fannst það vera 

skemmtileg tilhugsun að hafa Svein Helga meira heima.   

Sannleikurinn var sá að sumt af hans fólki þekkti föður 

sinn ekki mikið vegna lífsins sem hann áður lifði og tíðra 

fjarvista á sjónum og stundum langra túranna sem gátu 

staðið tvo til þrjá mánuði án þess að skipið kæmi í 

heimahöfn.   Í þeim tilvikum þegar útgerðarmaðurinn 

ákvað að skip hans veiddu þann gula, hann flattur og 

saltaður niður í plássmiklar lestar skipsins uns þær 

fylltust upp í lúgur af söltuðum afurðunum.   Saltið gerði 

að verkum að fiskurinn úldnaði ekki þrátt fyrir nokkurra 

vikna úthald.   En langir túrarnir reyndu verulega á þolrif 

mannskapsins sem saknaði konu, barna, foreldra, 

systkina.   Sannleikurinn var sá að Sveinn Helgi vildi 

kynnast bátalífinu og því að geta komið heim á kvöldin, 

kysst konuna, flett Mogganum og svona verið meira inn í 

samfélagsgerðinni en áður.   Allt hefur enda sinn tíma.   

Líka að starfa á togurunum. 
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    Þrem dögum eftir að skipið kom inn heyrðist 

kunnugleg dimm rödd í hádegisútvarpinu tilkynna 

brottför skipsins klukkan tuttugu og eitt um kvöldið.   

Flestir sjómenn og skipstjórar í bænum þekktu Sveinn 

Helga og sumir persónulega og sagan um að hann hygðist 

söðla um og flytja sig yfir á bátaflotann hafði borist út 

sinueldi líkust.   Sumir báta skipstjórarnir höfðu hug á að 

fá hann yfir til sín. 

    Í inniverunni brá Sveinn Helgi sér heim til Sigurjóns 

skipstjóra til að afhenta honum skriflega uppsögn sína og 

klára málið áður heldur en landfestar yrðu leystar.   Að 

hans áliti var þægilegra að vinna málið svona og vera 

með allt sitt á fríum sjó.   Úr þessu varð ákvörðun Sveins 

Helga hvort eð er ekki breytt.   Hann hafði gert upp hug 

sinn með fullu samþiggi fólksins sem stóð honum næst.   

Samþiggi hennar var honum dýrmætt því hann 

kappkostaði orðið að hafa sem mest og best samráð við 

fólkið sitt heima.   Börnin þeirra voru, jú, hold af hans 

holdi og blóða af hans blóði sem honum bar skylda til að 

annast sem mest og best, ásamt Ragnheiði, konu sinni.   

Nokkuð sem hann orðið þráði og vildi.   Hið nýja viðhorf 

sem hafði fæðst í manninum orsakaði að hann hugsaði 

öðruvísi um mörg mál sem hann áður leiddi ekki hugann 

að. 

Geirfinnur með húfuna, en það var viðurnefni hans, var 

skipstjóri á hundrað og tuttugu tonna bát í eigu annarrar 

útgerðar í bæjarfélaginu.   Fyrr í vikunni hafði einn af 

hásetunum um borð sagt stöðu sinni lausri. Geirfinni 

vantaði því góðan mann til að fylla töluna.   Daginn eftir 

uppsögn hásetans fékk Geirfinnur ákveðið tilboð er hann 
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frétti af sjómanni einum úr bænum sem lengi hafði 

starfað á togurunum en lenti senn á milli plássa.   Þessi 

maður var Sveinn Helgi. 

Fregnin barst honum af munni Gríms gamla sem var á 

vanabundinni kvöldgöngu niður á bryggju til að anda að 

sér fersku sjávarlofti og fá fréttir af aflabrögðum og hitta 

kallanna sem hann þekkti á bátaflotanum.   Hafnarlífið að 

kvöldlagi, í bænum sem angaði af pólitískri Kratalykt og 

veðurfarslegu logni á vorkvöldum, var oft líflegur staður 

með fjölda báta bundna við bryggju og vörubifreið við 

hvern bát og bómur sem sveifluðust til hægri og vinstri 

með trog hangandi í krók sem sigu tóm niður og voru svo 

fáeinum mínútum á eftir hífð full upp aftur með blóðugan 

sporð fiskanna teygjandi sig yfir barma ílátanna og upp á 

vörubílspall þar sem maður íklæddur gulum sjóstakki 

með sjóhatt á höfði eða lopahúfu í litum regnbogans, tók 

á móti fullu troginu og opnaði með því að taka í lykju á 

hliðinni neðanverðri og kippa í lykkjuna.   Við kippinn þá 

aðskildust helmingarnir og fiskurinn gat runnið niður á 

pall vörubifreiðarinnar.   Skellur heyrðist þegar maðurinn 

á pallinum tók í sitt hvorn helminginn og skellti þeim 

saman til að þeir læstu sér og mynduðu heilsteypt ílát.   

Þegar vörubílspallurinn rúmaði ekki meira magn fiskjar 

klifraði maðurinn niður á bryggjuna og bílstjórinn setti í 

gír og flutti afla bátsins yfir á vigtina og þaðan til 

fiskvinnsluhúsanna.   Í bland við allt þetta mátti greina 

brakið í vírnum þegar hann raðaðist skipulega inn á 

tromlur spilanna og hrópin í lúgumönnunum sem kölluðu 

fyrirskipanir til spilamannanna:   “ Hífa.   Slaka.   Lagó. “  

-  Venjulegt kvöld í venjulegu bæjarfélagi sem miðaði 
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afkomu sína við sjávarútveginn og ræktarsemi við það 

sem hafið gaf af sér. 

    Öll þessi hljóð bárust göngumönnum til eyrna á 

kvöldgöngu sinni um bryggjur bæjarins.   Svo var aldrei 

að vita nema einhver strákanna rétti göngumönnum 

ýsusporð í soðið, eins og reyndar alsiða var að maðurinn 

sem stóð á bílpallinum gerði kæmi gangandi vegfarandi 

til hans slíkra erinda.   Líf var fylgifiskur hafnarinnar 

þegar bátaflotinn komu inn til löndunar eftir veiðar og 

erfiði dagsins. 

    Á rölti sínu eftir gömlu trébryggjunni varð Grími 

gamla litið út fyrir hafnargarðana tvo og sá þá ljós á báti 

sem var skammt fyrir utan garðanna.   Grímur gamli 

þekkti undireins bát Geirfinns með húfuna og ákvað að 

hinkra við og skreppa um borð til að spjalla við gamlan 

kunningja til margra ára.   Geirfinnur stundaði línuveiðar 

með fullt af bjóðum sem hann lagði í Bugtinni og hafði 

beitningamenn í landi.   Undanfarana daga hafði veiðst 

ágætlega á svæðinu sem hann lagði lóð sín.   Að vísu 

reiknaði hann með að hætta fljótlega á línunni og þrífa og 

skrúbba bátinn hátt og lágt og búa hann á togveiðar og 

stunda þær yfir sumarmánuðina, líkt og árin á undan. 

    Humarveiðar voru nýlega hafnar við landið.   Þær 

höfðu gengið vel síðastliðið sumar og virtist vera nægur 

humar í sjónum og aldrei að vita nema Geirfinnur reyndi 

fyrir sér á humarslóðinni í ár.   Unglingarnir í bænum 

höfðu vinnu við að slíta allan þennan humar og fengu 

nokkrar krónur í vasann og gátu keypt sér Kók og Prins 

Póló fyrir sitt eigið fé eða brugðið sér í annað af tveimur 
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bíóhúsum sem staðsett voru við aðalgötuna í bænum.   

Hvort báturinn færi á humar um sumarið hafði ekki verið 

tekin nein ákvörðun.   Allt slíkt varð að fara í gegnum 

útgerðarmanninn.   Geirfinnur var skipstjórinn um borð 

og gat, ef hann sjálfur vildi, haft áhrif á endanlega 

ákvörðun útgerðarmannsins. 

Er báturinn var um það bil mitt á milli hafnargarðanna 

tveggja heyrði Grímur gamli að slegið var af vél bátsins 

og hann sigldi á rólegri ferð á staðinn sem 

hafnarvörðurinn hafði gefið skipstjóranum leifi til að 

leggja honum.   Tveir kallar stóðu á hvalbaknum og hélt 

annar á trossuenda.   Maður stóð við lunninguna, 

reiðubúinn að vippa sér yfir á bryggjuna undireins og 

báturinn kæmi nógu nálægt til að hægt væri að stökkva í 

land og taka við endunum frá strákunum.   Á réttu 

augnabliki rótuðu skrúfublöðin sjónum upp fyrir aftan 

bátinn og hann stöðvaðist á sama andartaki og stefnið 

snerti bryggjuna.   Allt afar fínlega unnið sem benti til 

reynslu skipstjórans og tilfinningu hans fyrir bát sínum 

og þekkingu á hvernig hann hegðaði sér.   Þegar búið var 

að festa hvern spotta sem fór á bryggjupollanna klifraði 

Grímur gamli yfir rekkverkið á bátapallinum og inn í 

brúnna og tók í hönd Geirfinns.   Eftir spjall um daginn 

og vegin, aflabrögð og annað sem sjómenn gjarnan ræða 

um er þeir hittast, sagði Geirfinnur vini sínum, svona í 

framhjáhlaupi, frá því að einn hásetanna um borð væri að 

hætta og honum vantaði góðan mann.   Þá fékk Grímur 

gamli óvænt og kærkomið tækifæri til að rétta Sveini 

Helga vini sínum hjálparhönd og sagði Geirfinni að hann 

þekkti vanan sjómann sem vantaði skipsrúm, og sagði 
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honum frá togaramanninum sem hugðist láta togaranna 

heyra liðinni tíð. 

    Þar sem Geirfinni leist vel á að fá Svein Helga um 

borð ákvað hann að vera við skipshlið við brottför og 

nefna þetta við hann. 

    Brottfaradagurinn rann upp.   Bifreiðar og gangandi 

fólk streymdi niður á bryggju til að vera viðstatt þegar 

skipið héldi út á hafið með allt sitt fólk innanborðs.   

Leigubílarnir voru á sínum stað og skrækjandi píur 

sömuleiðis og karlmannsraddir sem hlógu þurrum hásum 

hlátri hins drukkna manns.   Ekkert hafði breyst.   Allt 

var við sama.   Sveinn Helgi sat í framsæti Volgu bifreið 

fjölskyldunnar með Ólaf sitjandi undir stýri og fylgdist 

með strákunum fara um borð og fólk faðmast og kveðja 

hvort annað.   Hilmar Skapti fékk leifi Ragnheiðar til að 

fara með föður sínum og bróðir til að kveðja pabba sinn á 

bryggjunni.   Þarna ægði öllu saman.   Litlir strákar á 

stuttbuxum.   Stórir strákar sem reyndu að bera sig 

mannalega og horfðu niður á dekk togarans með þann 

eina draum í hjartanu að komast um borð og verða 

sjómenn, fyrirvinnur, eitthvað sem fengi aðra til að líta 

upp til þeirra.   Menn á miðjum aldri með reynslu áranna 

á herðum sér.   Litlar telpur í pilsum haldandi í hönd 

mæðra sinna, horfandi forvitnum augum upp til feðra 

sinna ásamt að fylgjast með hvaðeina sem gerðist 

umhverfis þær.   Mæður sem báru hita og þunga 

heimilanna og ábyrgð á rekstrinum og að öll útgjöld væru 

greidd og hver heimilismaður fengi það sem honum bæri.   

Bryggjan var á þessari stund iðandi af lífi og fólki sem 
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lifði mismunandi lífsmunstri með sitt hvorn bakgrunninn 

og venjur í farteskinu. 

    Meira að segja stóð Andrés þarna og sat á einum 

bryggjupollanum og studdist við staf sinn.   Andrés var 

gamall vélstjóri sem hættur var störfum sökum aldurs.   

Þegar Andrés kom auga á feðganna stóð hann á fætur og 

haltraði til þeirra með sitt bogna bak.   Glettnisleg augu 

hans sögðu Sveini Helga að aldni vélstjórinn hafði ekki 

enn týnt niður húmornum sem áður fyrr einkennt allt 

hans fas.   Húmorinn var auðsjáanlega ennþá tiltækur hjá 

þessum manni þótt heilsan væri eilítið farin að bila og 

styrkur líkamans ekki hinn sami og áður og hann orðinn 

einn í kotinu eftir að konan hans elskuleg kvaddi þennan 

heim fyrir rúmu ári.   En barnabörnin voru dugleg að 

heimsækja afa sinn og nutu gestrisni hans og 

reynslusagna úr heimi sjómennskunnar.  -   Og þá var sko 

gaman að lifa.  -   

    Þegar Andrés nálgaðist bifreiðina steig Sveinn Helgi út 

úr bílnum til að getað heilsað þessum gamla vini sínum 

með ærlegum hætti og átt við hann stutt spjall. 

    Í hjarta sínu var Sveinn Helgi sáttur.   Hann vissi að 

framundan hjá sér og sínu fólki voru nýir tímar með 

öðrum áherslum og nýju umhverfi. 

    Bréf hafði borist fjölskyldunni daginn sem Sveinn kom 

í land þar sem henni var tilkynnt um að fjölskyldan, sem 

hingað til hafði búið í litlu koti á eyrinni, væri úthlutað 

stærra húsnæði á góðum stað í sjálfum bænum.   Húsið 

var tvílyft bárujárnsklætt timburhús staðsett skammt fyrir 
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ofan höfnina í einu af elstu hverfunum í bænum.   Úr 

gluggum hússins hafði fólkið útsýni yfir nánast allan 

suðurbæinn, yfir höfnina og út á Flóann.   Húsið mundi 

losna eftir um það bil fjórar vikur þannig að ljóst var að 

flutningarnir bæru ekki upp á dag sem Sveinn Helgi væri 

á sjó.   Fjölskyldan sem bjó í húsinu, réðst í það stórviki 

að byggja sitt eigið húsnæði neðar í sömu götu.   

Byggingin þeirra mundi verða íbúðarhæf á næstu dögum.   

Reiknað var með að togarinn kæmi aftur inn til löndunar 

eftir fjórtán daga.   Þá fengi Sveinn Helgi góðan tíma til 

að pakka dótinu niður með sínu fólki og undirbúa 

flutninginn í bæinn. 

    Margt gerðist á sama tíma í lífi Sveins Helga.   Á 

meðan hann ræddi við Andrés, bar að þá Grím gamla, 

Ásgrím og Geirfinn með húfuna.   þeir voru komnir til að 

hitta Sveinn, þó ekki allir í sömu erindum.   Grímur og 

Ásgrímur vildu kveðja hann.   Geirfinnur mætti fyrst og 

fremst til að bjóða honum hásetapláss, eins og hann og 

Grímur gamli höfðu talað um.   En allir höfðu þeir gaman 

af að rekast á Andrés sem þeir höfðu ekki séð lengi.   Á 

bryggjunni hittust fimm menn sem höfðu eldað grátt 

silfur saman í misjafnlega langan tíma til sjós og höfðu 

sameiginlega reynslu af ægivaldi Bakkusar. 

    Geirfinnur með húfuna vatt sér að Sveini Helga og dró 

hann lítið eitt út úr hópnum til að eiga við hann eintal og 

spurði hvort hann væri ekki til í að koma um borð til sín 

og gat þess jafnframt að báturinn væri hættur línuveiðum 

og mundi færa sig yfir á fiskitroll, eða humarveiðar í 

sumar.   Geirfinnur sagðist vera til í að borga honum einn 

og kvart hlut og ætti hann þá að vera með þokkalegustu 
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tekjur því að aflabrögð hefðu verið með allra skásta móti 

á árinu og hlutur mannskapsins góður. 

    Sveinn Helgi átti ekki von ráðningatilboði svo fljótt né 

heldur að fiskisagan hefði flogið í bænum um að hann 

hygðist breyta til í starfi.   Þrátt fyrir allar fljúgandi 

fiskisögur leist honum vel á boð mannsins og vissi að 

hann var vænsti kall og sagðist ef hann mætti þá myndi 

hann svara honum afdráttarlaust eftir túrinn: 

    “ En þér að segja Geirfinnur minn býst ég fastlega við 

að þiggja rausnarlegt boð þitt en get því miður ekki verið 

nákvæmari núna.   Vitaskuld verð ég fyrst að leggja 

málið undir konu mína og fjölskyldu.   Sjálfur sé ég enga 

fyrirstöðu í málinu sem hindrar samstarf okkar í 

framtíðinni.   Nema Guð taki í taumanna og breyti 

áætlununum okkar.   Hann getur víst gert ýmislegt sem 

við fáum engu um breytt. “  –  Sagði Sveinn Helgi við 

Geirfinn og hló. 

    Á meðan mennirnir töluðu saman yfirgaf Hilmar 

Skapti bifreiðina og gekk til föður síns og stakk litlum 

lófa sínum í stórann lófa föður síns, sem þrýsti blíðlega á 

móti og leifði honum að vera við hlið sér.   Fullorðna 

fólkið spjallaði saman en Hilmar Skapti fylgdist með öllu 

sem gerðist á bryggjunni og upplifði margt nýtt sem 

aðeins augu ungra barna sem enn eru að mótast af lífinu 

greina með áhuga.   Öndvert við hina fullorðnu.   Í 

umhverfi þeirra eru margir vanasteinar til sem þeir fyrir 

löngu eru hættir að veita athygli en augu barnsins greina 

sem nýja og spennandi steina.   Svona mótast 

manneskjan af því sem hún sér og meðtekur og hefur í 
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veganesti lífsins sem jafnvel fylgir henni ævina á enda.   

Bæði góða og vonda hluti og stundum einnig hlægilega, í 

alvarleik sínum.   Á sama andartaki og drengurinn horfði 

í átt að togaranum hrasaði einn skipverjinn um dót sem 

var á bryggjunni og steyptist á höfuðið og fram af 

bryggjubrúninni og beint í höfnina, ofan í ískaldan löginn 

fyrir neðan, á milli skips og bryggju.   Sem vonlegt var 

þá komst hreyfing á fólkið og uppi varð fótur og fit í 

bland við hróp og köll.   Margir höfðu orðið vitni að 

slysinu.   Geirfinnur skynjaði samstundis hvað hafði gerst 

og hljóp að björgunarhring sem var í sæti skammt frá 

þeim og hljóp svo áfram þangað sem maðurinn hafði 

fallið í höfnina og henti björgunarhringnum til aumingja 

mannsins sem svamlaði þarna um og átti sér einskis ills 

von.   Maðurinn greip hringinn fegins hendi og smeygði 

honum um sig.   Nokkrum andartökum síðar steig hinn 

óheppni maður upp á bryggjuna og lak sjórinn úr fötum 

hans.   Hann var undireins drifinn inn í bíl og honum ekið 

stystu leið á spítalann til skoðunar.   Manninum hafði 

ekki orðið meint af volkinu og var hann mættur á nýjan 

leik skömmu síðar.   Skipið tafðist ekki í nema nokkrar 

mínútur vegna slyssins. 

    Sveinn Helgi kvaddi hópinn og fór um borð.   Skipið 

sigldi út og jók skriðið.   Gamli tíminn var um það bil að 

kveðja í lífi mannsins og nýir tímar og aðrar áherslur 

framundan.   Þótt sjómennskan yrði áfram hlutskipti hans 

var samt allt breytt.   Hugurinn var ekki lengur 

beintengdur togurunum, eins og ekkert líf væri utan við 

þá heldur að ýmis önnur vinna var ekki síður fýsilegur 

kostur og spennandi að glíma við.   Sveinn Helgi tengdi 
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líka afengisneyslu sína veru sinni á botnvörpungunum og 

hann ákvað að söðla um. 

    Bátasjómenn hafa lengi átt sérstakt máltæki.   Þetta: 

    “ Hætta til sjós og fara á togara. “ 

    Ef þetta er rétt má alveg eins segja að Sveinn Helgi 

hafi: 

    “ Byrjað til sjós og farið á bátanna “  -  er hann tók sína 

ákvörðun um að láta togarana heyra liðinni tíð á 

starfsferli sínum. 

    Dagur var að kveldi kominn.   Ró var yfir bryggjunni.   

Bátarnir lágu bundnir við kajan og nudduðust rólega upp 

við bryggjustauranna.   Bómurnar hreyfðust lítillega.   

Þær strekktu til skiptist vír strekkjarana sem festir voru í 

lunningarnar á bak og stjór eftir því sem bátarnir 

hreyfðust.   Aðkomumennirnir á þessum bátum sváfu í 

kojum sínum um borð.   Heimamenn drifu sig í land og 

dvöldu þar uns aftur var blásið í lúðurinn sem kallaði 

hvern mann til ábyrgðar.   Og svo var haldið til hafs á ný.   

Vinna,eta, sofa.   Vinna, eta, sofa. 

    Næsta dag klæddi Ragnheiður sig upp og settist inn í 

bifreiðina og Ólafur undir stýri.   Hún vildi sína honum 

nýju hýbýlin sem búið var að úthluta fólkinu.   

Spenningur var í loftinu og skiljanlega einnig 

eftirvænting.   Litla kotið á eyrinni heyrði senn fortíðinni.   

Þar hafði Ragnheiður átt margar yndislegar stundir í 

faðmi fólksins síns og góðra og umhyggjusamra 
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nágranna sem reyndust þeim vel sem ávallt höfðu verið 

reiðubúnir til að rétta fram hönd til hjálpar.   En núna var 

kominn tími til að kveðja og takast á við lífið á nýjum 

stað, með nýjum nágrönnum og nýjum vinum sem börn 

hennar mundu kynnast og koma með heim, eins og barna 

er siður.   Tími bændanna á eyrinni var að líða.   Eftir 

fimm til tíu ár yrði svæðið búið að fá á sig annað 

yfirbragð og verða óþekkjanlegt.   Hver getur heft og vill 

hefta framgang tímans?   Sannar ekki sagan sjálf að eitt 

tekur við af öðru?   Stundum eru breytingar til batnaðar 

en stundum leiða þær líka til ills.   Viska maður!  Visku 

er þörf í öllum athöfnum mannanna.   En hvar er viskuna 

að finna? 

    Ólafur ræsti mótor bifreiðarinnar..   Vélin malaði 

mjúklega.   Hann tók á stýrinu og sveigði bifreiðinni til 

vinstri tók hálfhring og ók mjóa götuna til austurs.   

Hvítur reykur stóð upp úr strompi Mjölbræðslunnar.   

Verið var að bræða fiskbein frá frystihúsinu.   Við 

skipasmíðastöðina opnaðist stór hurð á vesturenda 

byggingarinnar og við blasti bátur, nýsmíði, sem fljótlega 

yrði sjósett og gert klár til veiða inna fárra vikna.   

Samfélagið bauð fólkinu góðan daginn á sinn sérstaka 

hátt. 
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Fjölskyldan flytur á nýjan stað 

23 kafli 

Sautján dögum eftir að Sveinn Helgi hélt í sinn síðasta 

túr á togaranum kom skipið í land með hundrað og sjötíu 

tonn af blönduðum fiski sem lá allur raðaður og ísaður í 

stíum í lestum skipsins. 

Ekki var laust við að söknuður kæmi upp í hjarta Sveins 

Helga þegar hann tók í hönd félaga sinna.   Þeir höfðu 

háð marga glímuna saman við öldur Ægis sem 

vægðarlaust gekk yfir skip og menn af fullum þunga svo 

að mannskapurinn varð stundum að grípa í hvaðeina sem 

hönd á festi til að hreinlega skolast ekki út.   Slíkur gat 

atgangurinn verið þegar veður gerðust válynd yfir 

hörðustu vetrarmánuðina og sjóirnir æstu sig og yggldu 

framan í skip og menn, vitandi sem er að skipið var eins 

og fis sem hraktist, stakkst, og valt undan hamaganginum 

án þess að stjórnendur fengju rönd við reist.   En allt 

slapp þetta samt án stórslysa.   Hönd Guðs var yfir skipi 

og mönnum án þess að mennirnir gerðu sér alltaf grein 

fyrir þessari vernd Drottins.   Biblíurnar sem festar voru í 

statífi í borðsalnum og í brú skipsins voru alltént ekki 

hreyfðar.   Áhafnarmeðlimir minntust ekki slíkra atburða.   

Þarna höfðu Biblíurnar alltaf verið og engin vissi að 

ætlast væri til að bækurnar væru lesnar.   Biblían var að 

áliti sumra áhafnarmeðlima aðeins opnuð í jarðarförum af 

hempuklæddum presti sem tónaði yfir líki.   Slíkar 

athafnir fóru ekki fram um borð í íslenskum 

botnvörpungum sem toguðu við íslandsstrendur.   En 

Sveinn Helgi var kominn á þann stað í lífinu að hann 
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horfði stundum forvitnum augum til statífsins sem 

Biblían var geymd í án þess að stíga skrefið og teygja sig 

í bókina til að lesa.    

    Fimmtán mínútum fyrir átta um morgunninn var 

mættur hópur af krökkum og unglingum á bryggjuna til 

að freista þess að verkstjórinn veitti þeim athygli og réði 

þá í löndunargengið.   Verkstjórinn, gildvaxinn maður 

um sextugt með þriggja daga gamalt skegg á andlitinu, 

leit yfir skarann og benti með fingri á fólk í hópnum og 

sagði með valdmannslegri röddu:   “ Þú  –  þú  -  þú  -  og 

þú, drífið ykkur niður í lest og takið sting, gogg, kvísl og 

skóflu með ykkur. “  -  Svo snéri hann sér undan og tók 

fleyg upp úr vasa úlpunnar og sturtaði innihaldi fleygsins 

í sig og hristi sig. 

    Þegar búið var að hífa lúgurnar af lestinni og öðrum 

undirbúningi fyrir löndunina lokið var fyrsta málið híft 

upp úr lestinni fullt af fiski.   Maður á bryggjunni, í 

einhvern veginn föl grárri hettuúlpu með derhúfu á höfði, 

tók á móti málinu og hleypti fiskinum niður á pall 

vörubílsins.   Bifreiðin hristist lítillega við hinn 

skyndilega þunga ofan á pallinum.   Vörubílstjórinn 

notaði biðtímann og tók kaffibrúsa upp úr tösku sem lá á 

milli sætanna í bílnum og fékk sér heitan sopa og saug 

pípustertinn sinn á milli.   Útvarpið í bílnum ómaði 

meðfram hávaðanum sem uppskipunarkraninn við hlið 

hans framkallaði.   Kranastjórinn, skolhærður maður með 

alskegg og Brilljantín smurt hár, greitt aftur á hnakkann 

að hætti Elvis Presley og Pat Bone, gaf mótornum inn og 

tók í stangir fyrir framan sig og málið lyftist og kraninn 

snérist og bóman með málið hangandi neðan í 
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staðnæmdist beint yfir einu lestaropinu á dekki skipsins 

og málið seig niður um þröngt opið og mannskapurinn 

gat hafist handa við að fylla það á nýjan leik. 

    Unglinga – og krakkahópurinn sem ekki hafði haft 

heppnina með sér hélt heim á leið með hendur í vösum, 

syfjulegur í framan.   Það gengi bara betur næst.   

Löndunin var kominn á fullt skrið. 

    Frystihúsið í bænum tók meginpart aflans til vinnslu 

en hluti hans var keyrður í hús félagsins sem var áfast 

frystihúsinu að vestanverðu.   Þar verkaði félagið í salt.   

Tíu fastráðnir kallar störfuðu við saltfiskverkunina.   Afli 

skipsins fékkst á miðum víða í kringum landið og stímdi 

togarinn oft á milli veiðisvæðanna í túrnum og reyndi 

fyrir sér á hinum ýmsu veiðisvæðum.   En slík hegðun 

skipstjórnarmanna er ekki óalgeng í tregfiskiríi. 

    Þengill loftskeytamaður hugleiddi í fullri alvöru að 

skipta um vinnustað og sækja um starf á einni af mörgum 

loftskeytastöðvum í landinu og nýta menntun sína á 

þessu sviði í landi.   Lofskeytamenn á strandstöðvunum 

höfðu víst ágætis laun og jafnvel betri laun heldur en 

Þengli stóð til boða á togaranum. 

    Eftir Þýskalandstúrinn hafði Þengill tekið ákvörðun 

um að sleppa flöskunni og var sannfærður um að hann 

þyrfti á aðstoð að halda til að byggja sjálfan sig upp.   Líf 

án áfengis kallaði á margt nýtt sem hann einfaldlega 

kunni ekki að bregðast við og hættan því ávallt til staðar 

hjá honum að hann hlypi í sömu gömlu, geldu úrræðin og 

flýði á náðir flöskunnar ef á móti blési í lífinu.   En slíkt 
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vildi hann ekki gera.   Þetta var liðin tíð í hans lífi, og svo 

skildi áfram verða.   Hann var og tilbúinn að berjast gegn 

lönguninni en gerði sér grein fyrir að kraftur margra 

samstilltra manna var betri heldur en hans eigin vilji og 

máttur gat gert.   Menn í Anthons- samtökunum höfðu 

allir svipaða reynslu af áfengi og gátu liðsinnt honum og 

hjálpað við að taka réttar ákvarðanir þegar glíman við 

löngunina byrjaði.   Að miðla eigin reynslu yfir til 

annarra uppörvaði og hvatti fólk.   Einnig var vitundin 

um Drottinn Jesús Krist orðin honum kær.   Þengill fann í 

hjarta sínu að löngunin til að vita meira um frelsarann 

varð sífellt ágengari.   En líkt og Sveinn Helgi steig hann 

ekki heldur skrefið til fulls þótt þekkingin á mætti 

frelsarans væri til staðar í hjartanu og hann einstaka 

sinnum leitaði í. 

    Sem vonlegt var hafði safnast upp hjá Sveini Helga 

eftir margra ára vist á sama skipi töluvert af persónulegu 

dóti.   Öllu þessu dóti þurfti að pakka niður og bera í land 

og rýma til fyrir nýjum manni, sem mundi taka stöðu 

hans þegar í næsta túr.   Einn tók við af öðrum og 

hlutirnir héldu áfram að rúlla og afli að berast að landi, 

þótt mannabreytingar ættu sér stað.   Mannaskipti er 

eðlilegasti hlutur og verkið vinnst áfram.   En  -  með 

nýjum andlitum.    

    Geirfinnur með húfuna, var í landi á sama tíma.   Hann 

undirbjó bát sinn á trollvertíð yfir sumarið.   

Mannskapurinn hafði lokið við að ganga frá línunni og 

þrífa bátinn hátt og lágt, líkt og gert er þegar bátur færir 

sig á milli veiðarfæra og heldur út í nýtt veiðitímabil.   

Hann ákvað að bíða með að ráða í lausa stöðuna, þótt 
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margir hefðu falast eftir henni, og gefa Sveini Helga 

nægan umhugsunarfrest.   Mannskapurinn hjá honum 

varð að þola það að vera einum færri á dekkinu í fáeina 

daga.   Hlutur mannsins sem vantaði rann hvort eð er í 

vasa áhafnarinnar og jók útborguð laun um fáeinar 

krónur. 

    Vorangan var í lofti og blóm og tré sprungin út og 

kominn í fegursta búning.   Næg atvinna var í bænum og 

var hún að mestu bundin fiskveiðum og fiskvinnslu.   

Skólarnir voru komnir í sitt vanabundna sumarfrí og 

krakkarnir frjálsir sem fuglinn og léku sér í fjörunni, í 

hjöllunum, innanum hangandi fiskinn og í hrauninu.   

Allur bærinn lá reyndar undir hjá krökkunum, ef þannig 

var horft á málið. 

    Fiskur í hjöllum sem víða voru í útjöðrum bæjarins 

blakti í vindinum og þornaði þar.   Menn voru forsjálir og 

hengdu fiskinn upp áður heldur en flugan fór á kreik.   

Hún komst því ekki í hold fisksins til að verpa eggjum 

sínum þar vegna þurrksins í fiskinum og náði ekki að 

skemma hann.   Vertíðarþorskurinn þótti heppilegur á 

hjallanna og seldist á prýðilegum verðum.   Síðar um 

sumarið yrði mannskapur sendur í þessa hjalla til að taka 

þurrann fiskinn niður og pakka honum inn í umbúðir 

gerðum úr striga og senda yfir hafið, alla leið til Nígeríu. 

    Útgerðarmaðurinn var búinn að ákveða að senda bát 

sinn á fiskitroll.   Þetta sumar lofaði góðu og sjöundi 

áratugur aldarinnar framundan.   Margir af unglingunum í 

bænum fengu vinnu yfir sumarið.   Hjá öðrum rættist 
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gamall draumur um að komast á sjóinn og verða að 

hraustum og stæltum sjóurum. 

    Eftir hádegið, daginn sem Sveinn Helgi kom í land, 

renndi Geirfinnur í hlað litla kotsins á eyrinni á bifreið 

sinni til að eiga tal af þessum væntanlega háseta sínum.   

Sveinn Helgi hafði nefnt þetta við Ragnheiði strax um 

morgunninn og gerði hún engar athugasemdir né heldur 

aðrir fjölskyldumeðlimir.   Engin heima vildi hafa 

fyrirvinnuna atvinnulausa væri til önnur, farsæl lausn á 

málinu. 

    Geirfinnur stöðvaði bifreið sína við gömlu hlöðuna, 

opnaði bílhurðina og gekk yfir planið í átt að lokuðum 

útidyrum kotsins.   Reiðhjól lá upp við einn húsveginn og 

ryðgaður barnavagn við innganginn og gamalt bretti við 

austurenda hússins.   Þvottur hékk á snúrum og hreyfðist 

hann lítillega í golunni.   Viskastykki hafði losnað af 

einni snúrunni og lá bjargarlaust í grasinu og beið þess 

þar að Ragnheiður, eða þá aðrir heimilismenn, kæmu 

auga á sig og hengdu upp aftur við hlið hinna tuskanna. 

    Hundurinn á Ljósakoti birtist á milli íbúðarhússins og 

fjóssins á bænum og byrjaði að gelta undireins og hann 

sá Geirfinn ganga heima að bænum sem stóð fyrir neðan.   

Geir bóndi heyrðist hasta á hann.   Hundurinn hvarf fyrir 

hornið.   Kona bóndans, sem bjó á býlinu fyrir vestan litla 

kotið, keyrði í sömu andrá á jeppa býlisins framhjá 

Geirfinni á leið sinni til höfðuborgarinnar.   Bóndi hennar 

ók dráttarvél eftir túninu með vagn aftan í.   Hann hafði 

verið í girðingarvinnu um morguninn en var nú á 

heimleið til að fá sér vanabundin en síðbúinn hádegislúr.   
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Konan horfði spyrjandi augum á skipstjórann eins og hún 

velti því fyrir sér hvar í veröldinni hún hefði séð manninn 

áður.   Geirfinnur tók ofan húfuna og heilsaði 

manneskjunni kurteislega.   Konan brosti og veifaði 

hendi án þess að hægja ferðina. 

    Ársæll og Hansína bogruðu yfir trékassa sem 

Kaupfélagið hafði sent til þeirra samkvæmt pöntun.   Í 

trékassanum voru varhlutir í dráttarvélina sem lá biluð á 

hlaðinu en þurfti nauðsýnlega að komast í lag áður en 

átök sumarsins hæfust fyrir alvöru.   Ársæll rétti úr 

bakinu, snéri sér að konu sinni og sagði :   “ 

Dráttarvélarlaus bóndi er eins og... “ – Hann komst ekki 

lengra með setninguna vegna þess að Hansína sussaði á 

hann og leifði honum ekki að klára.   Krían gargaði á 

grandanum sem gekk út í litla lónið og afmarkaði stærð 

þess.   Líf var á öllum bæjum sem eyrin státaði af.   Hver 

bóndi á staðnum vann sitt verk þótt öllum væri orðið ljóst 

að tími íbúanna á eyrinni myndi ljúka á næstu árum og 

svæðið notað til annarra hluta.    

    Geirfinnur gekk áfram og staðnæmdist fyrir framan 

útihurð litla kotsins. 

    “ Bank, bank bank, “  -  barst inn til fólksins sem var 

vísbending um að manneskja stæði við útidyrnar. 

    Stól var dregin frá eldhúsborðinu og létt fótatak 

heyrðist.   Hurðarhúnninn seig niður og Hilmar Skapti 

opnaði hurðina.   Feimnislegt brosandi andlit drengsins 

birtist Geirfinni með húfuna.   Drengurinn mundi þegar 

eftir manninum sem stóð á stéttinni andspænis honum 
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síðan á bryggjunni um kvöldið, þegar hinn óheppni 

maður stakkst á höfuðið í höfnina og Geirfinnur hljóp á 

harðaspretti að björgunarhringnum og fleygði honum til 

hrakfallabálksins í sjónum.   Faðir hans kom á hæla 

drengsins.   Er hann sá hver kominn var breiddist breitt 

bros yfir andlitið og mennirnir tókust innilega í hendur.   

Sveinn bauð gestinum inn.   Ragnheiður var rétt í þessu 

að ljúka við að hella upp á könnuna og beið gestsins og 

heimilismanna rjúkandi, nýtt kaffi ásamt sykruðum 

pönnukökum, afgangi frá kvöldinu áður.   Ólafur mætti á 

bryggjuna um morguninn til að aka föður sínum heim 

með dótið sitt en þurfti strax að rjúka út aftur og fara til 

vinnu sinnar, sem hann var þegar orðin of seinn í.   Dótið 

lá allt í pokum á eldhúsgólfinu nema sá hluti þess sem 

kominn var í þvottavélina. 

    Hviss  -  hviss  -  hviss  -  hviss  -  heyrðist í mótor 

vélarinnar við vegginn sem velti óhreina þvottinum fram 

og til baka ofan í heitu sápuvatninu.   Fiskilykt lá í loftinu 

og kom hún frá fatnaðinum sem veltist um í 

þvottavélinni.   Pappakassar fullir af innanstokksmunum 

fjölskyldunnar stóðu uppraðaðir við suðurvegg 

eldhússins, á milli tveggja glugga sem þar voru.   

Greinilegt var að fjölskyldan undirbjó flutning.  

    Erla kom í heimsókn kvöldið áður og gisti hjá 

foreldrum sínum um nóttina.   Syfjulegt andlit hennar 

birtist í herbergis dyrunum.   Hún heilsaði gestinum.   

Konan hafði leyft sér að sofa ögn lengur í þetta skiptið og 

birtist með stírurnar í augunum og hárið ógreitt og 

svolítið úfið líka.   Eftir andlitsþvott úr vaskafatinu og 

snögga hárgreiðslu var útlit hennar komið í ásættanlegt 
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lag.   Stúlkunni langaði til að vera viðstödd er faðir 

hennar kæmi heim úr síðasta túrnum en sofið lengur en 

hún sjálf vildi.   En svona er bara lífið og mörgum finnst 

gott að lúra.   Já, örlítið lengur og svo áður en menn átta 

sig á er dagurinn hálfnaður og öll verk dagsins ógerð.    

Einn versti óvinur flestra manna og kvenna er nefnilega 

letin.   Letin vill að fólk dormi og sofi örlítið lengur og 

helst á þeim stundum sem fólkið ætti að vera í svitakófi 

með uppbrettar ermar.   Eða þannig sko. 

    Sveinn Helgi bauð Geirfinni sæti við eldhúsborðið.   

Ragnheiður bar fram bolla og undirskálar.   Erla kom 

með pönnukökurnar og Hilmar Skapti sultuna og 

sykurinn út í kaffið.   Svo var hellt í bollanna og 

mennirnir hófu tal um landsins gagn og nauðsynjar.   

Sveinn Helgi las í einu blaðanna um varnargarð sem gaf 

sig á Þingvöllum og olli flóðið töluverðu tjóni á 

virkjuninni sem verið var að gera á þessum slóðum.   

Mennirnir sem voru staddir inn í sjálfu stöðvarhúsinu 

voru heppnir að sleppa lifandi frá þessum hildarleik, 

þegar stöðvarhúsið fylltist skyndilega af vatni.   Einn 

mannanna bjargaði sér með því að komast upp á þak 

stöðvarhússins.   Annar mannanna bjargaði sér með því 

að skríða í gegnum glugga.   En flóðinu tókst að hrífa 

þriðja manninn með sér og skola á land.   Þessir menn 

voru sendir inn í stöðvarhúsið til að freista þess að bjarga 

verðmætum tækjum frá vatnsflaumnum þegar séð varð að 

hverju stefndi þarna.   Atvikið átti sér stað að morgni 

þjóðhátíðardagsins 17 júní.   Ljóst var að vatnsgangurinn 

í Þingvallavatni í kjölfar undangengina rigninga mundi 

tefja verkið um nokkra mánuði.   En viðgerðir á 

varnargarðinum voru þegar hafnar og miðaði þeim í rétta 
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átt.   Mennirnir ræddu stuttlega um þessa alvarlegu 

atburði og fannst verkið hafa á sér sleifarlegt yfirbragð á 

margan hátt. 

     Geirfinnur bar bollann upp að vörum sér og sötraði 

sjóðheitt kaffið og át bragðgóðar pönnukökur.   

Ragnheiður settist einnig við borðið ásamt Erlu og 

Hilmari Skapta og hinum börnum hjónanna.   

Eldhúsborðið í litla kotinu varð þéttsetið og ekki í fyrsta 

skiptið.   Yngri krakkarnir hlustuðu með eftirvæntingu á 

tal hinna fullorðnu og meðtóku hvert orð sem fram gekk 

af munni þeirra, líkt og altítt er hjá fróðleiksfúsu ungviði.   

Svo var heldur ekki á hverjum degi sem fólkið í litla 

kotinu fékk heimsókn frá skipstjóra úr bænum sem hafði 

orð á sér fyrir að vera góður aflamaður og stýra báti sem 

bar mikinn afla á land.   Báti sem nánast sami 

mannskapur hafði verið á frá einu ári til annars og erfitt 

var að fá pláss á.   Faðir þeirra var bara heppinn að 

hreppa hið ágæta hnoss. 

    Ragnheiður spurði Geirfinn hvenær hann hugðist hefja 

vertíðina og hvort útgerðin væri góð, sem borgaði sínu 

fólki launin án málalenginga, eins og sumra útgerða væri 

siður að gera.   Geirfinnur reiknaði með að róa innan 

tíðar og fullyrti henni jafnframt að útgerðarfélagið hefði 

ávallt gert upp í topp við sína sjómenn og stæði á 

traustum, fjárhagslegum grunni og að allar slíkar 

áhyggjur væru því óþarfar. 

    Eftir stutt spjall til viðbótar var gengið frá ráðningunni 

og Geirfinnur bað Sveinn Helga um að kíkja um borð til 

sín um klukkan sextán.   Þá mundu þeir ræða betur saman 
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og tækifæri gefast til að sýna honum skipið og kynna 

kallana sem yrðu starfsbræður hans í sumar og lengur ef 

hann væri sáttur við aðstæður um borð.   Þar sem 

báturinn hæfi ekki róðra fyrir enn eftir fáeina daga 

bundust mennirnir fastmælum um að Sveinn Helgi kæmi 

ekki til vinnu fyrr heldur en eftir flutningana í bæinn.   

Hann þurfti á þessum tíma að halda handa fólki sínu.   

Eftir lítils háttar spjall til viðbótar var kominn tími til 

fyrir Geirfinn að kveðja.   Hann þurfti að hitta 

mannskapinn um borð og eiga á eftir stutt tal við 

útgerðarmanninn á skrifstofunni. 

    Er Geirfinnur og Sveinn Helgi kvöddust á hlaðinu ók 

bifreið eftir veginum áleiðis til þeirra og staðnæmdist 

fyrir framan litla kotið.   Grímur gamli var undir stýri 

með logandi Hofnar-vindil á milli varanna og kominn til 

að bjóða vini sínum á fund Anthons-samtakan sem hæfist 

innan skamms.   Í framsæti bifreiðarinnar sat Þengill sem 

einnig var á leið á sama fund.   Í aftursætinu sat 

manneskja sem Sveinn Helgi kannaðist ekki við.   Samt 

var greinilegt, sem merkja mátti í andliti hennar, að hún 

var merkt af óhóflegri áfengisnotkun og að líkaminn 

byrjaður að klikka vegna ofnotkunar vímugjafans.   

Sveinn Helgi kvaddi konu sína og börn og settist inn í 

bifreiðina við hlið manneskjunnar sem sagði fátt og var 

niðurlút með skömmina og mórallinn í farteskinu.   

Nokkuð sem allir inni þekktu úr sjóði síns eigin lífs með 

Bakkusi. 

    Hilmar Skapti varð eftir á hlaðinu og fylgdist með 

bifreiðinni aka af stað uns hún hvarf honum sjónum móts 

við Mjölvinnsluna.   Hann snéri við og tók reiðhjólið við 
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húsvegginn sem ein systir hans átti og kom sér fyrir á því 

og hjólaði hringinn í kringum húsið heima og niður 

götuna, alla leið að bænum sem Hansína og Ársæll 

bjuggu í og hjólaði svo sömu leið til baka.   Vegna þess 

hversu lítill Hilmar Skapti var gat hann ekki setið á 

hnakknum heldur varð að standa á fótstiginu og drífa 

reiðhjólið þannig áfram og halda um stýrið fyrir ofan sig.   

Stelpureiðhjól var heppilegra fyrir strákinn vegna þess að 

pípan frá hnakki og að stýrinu var ekki til staðar á 

þessum reiðhjólum.   Margt er líka á sig leggjandi fyrir 

hluti sem fólk hefur yndi af að gera.   Jafnvel að hjóla á “ 

stelpuhjóli. “   Að halda fullu jafnvægi á reiðhjóli var 

ákveðin kúnst sem kallaði á æfingu, úthald og einbeitni 

og mikla gleði þegar jafnvægislistin fullkomnaðist og 

drengurinn gat stjórnað faratækinu án þess að vera sí 

dettandi af hjólhestinum. 

Tveim vikum síðar var rétti tíminn.   Nýja húnæðið stóð 

autt og tómt.   Sveinn Helgi fékk afhenta lyklanna að 

nýju heimili fjölskyldunnar í gamla bænum og gat 

hvenær sem var flutt þangað, ásamt sínu fólki.   

Fjölskyldan var búinn að búa svo lengi í litla kotinu á 

eyrinni að eðlilegt var að hún hugsaði sitt og minningar 

tengdar staðnum flygju um hugann og ekki laust við að 

tár rynnu úr hvörmum og niður kinnar.   Lífið á eyrinni 

hafði á margan hátt verið fólkinu erfitt og laust við 

ýmiskonar þægindi en samt skemmtilegt og fullt af 

hlutum sem gerði fólkinu á staðnum gott.   Einkum og 

sérílagi börnunum.   Þau höfðu náð vel saman á bæjunum 

í kring og leikið sér sem ein fjölskylda. 
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    Ekkert rennandi vatn í krönum var í litla kotinu né 

heldur vatnssalerni eða baðkar, ekki einu sinni útikamar.   

Allt þetta hafði fjölskyldan verið án og börnin alist upp 

við án þess hljóta skaða af.   En nú biðu fólksins aðrir 

tímar og rýmra húsnæði með nútímalegum þægindum 

sem líka var spennandi að hugleiða.   Og rennandi heitt 

og kalt vatn úr vatns krönum og eldhúsvaskur með tappa 

í.   Og í þennan hvíta eldhúsvask var hægt að láta renna í 

heitt vatn, beint úr krananaum, og vaska upp leirtau og 

potta.   Já, og einnig pönnuna og hella svo niður vatninu 

með því einu að kippa í gúmmítappann og bara horfa á 

vatnið sogast niður niðurfallið.   Ekkert bað né klósett var 

á nýja staðnum heldur náðhús sem var staðsett framan 

við húsið á hólnum.   Var nema von að Hilmar Skapti, 

yngsti fjölskyldumeðlimurinn, spyrði móður sína hvenær 

þau fengju hús með V-céi. 

    Hilmar Skapti var kominn á þann aldur að sækja skóla 

og mundi hann hefja skólagöngu sína um haustið.   

Tímasetning á úthlutun íbúðarinnar og flutninganna var 

einkar heppilegur.   Krökkunum mundi gefast ráðrúm til 

að kynnast nýjum aðstæðum um sumarið og að eignast 

vini í nágrenninu áður en skólinn hæfist, sem var 

mikilvægt fyrir krakkahópinn. 

    Stóri dagurinn upp rann.   Sendiferðabíll frá 

sendibílastöðinni kom í hlað litla kotsins og lagði fyrir 

framan húsið.   Fjölskyldan var öll samankominn þarna 

ásamt Grími gamla og manneskjunni sem var þeim 

samferða á fund Anthons - samtakanna á dögunum.   

Fólkið vildi aðstoða fjölskylduna við flutninganna. 
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    Sófar, dýnur sængurföt, kassar, stólar, borðbúnaður, 

myndir af fjölskyldumeðlimum, myndir af ömmu og afa 

krakkanna í bæði föður og móðurætt, pabba og mömmu.   

Allt var borið út.   Sumir hlutana voru heimasmíðaðir og 

kannski ekki mjög fallegir útlits, en gerðu samt sitt gagn.   

Fátækt fólk lærir að bjarga sér með ýmsum hætti og 

notfæra sér smíðakunnáttu heimilisfólks.   Kókkassi úr 

tré var líka brúklegur eldhússtóll.   Kassinn var alltént 

betri heldur en engin stóll, sem var kjarni málsins.   Hann 

fékk því sinn stað inn í sendiferðabílnum. 

    Bílstjórinn tók á móti hlutunum frá burðarfólkinu og 

raðaði þeim inn í bílinn eftir kúnstarinnar reglum til að 

þeir yrðu ekki fyrir hnjaski á leiðinni. 

    Bílstjórinn, glaðlegur maður, nýlega hættur til sjós til 

að hefja sendibílaakstur, hafði gaman af að tala og að átti 

það til að spyrja fólk spjörunum úr.   Meðfram 

spurningunum lét hann einn og einn brandara flakka.   

Bílstjórinn sagði sögu af manni einum í Englandi sem 

renndi sér ofan í skorstein og festist í honum miðjum og 

var slökkvilið borgarinnar kallað út sem kallaði á aðra 

menn með múrbrjót til að brjóta reykháfinn utan af 

manninum og losa hann út úr prísundinni.   Í eyrum 

mannsins var sagan greinilega óheyrilega fyndinn sem 

nærstaddir merktu af rokna hlátri hans og lófa sem skall á 

lærið svo að glumdi í.   Fólkið í kring meðtók brandarann 

ekki rétt sökum anna og ýmsa annarra hugsanna. 

    Þegar allt var komið inn í bifreiðina var fátt eftir nema 

aka af stað og bera hlutina inn í nýja húsið sem stóð á 

hólnum og blasti við bæjarbúum frá mörgum stöðum í 
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bænum sem angaði af pólitískri Kratalykt.   Erla og 

Ragnheiður fóru með glaðlynda bílstjóranum.   Grímur 

gamli tók farþega sinn með sér.   Þeir sem eftir voru 

kæmu með Ólafi.   Sveinn Helgi gekk inn í litla kotið 

sem hafði verið heimili hans og fjölskyldunnar í langan 

tíma.   Tómt húsið var einmannalegt.   Eitt par af 

gardínum sem gleymst hafði að taka niður héngu 

einmannalega fyrir einum glugganum.   En það gerði 

ekkert til.   Þau áttu eftir að koma aftur til að hreinsa og 

þrífa húsið.   Þá myndi gefast tími til að taka með sér 

gardínusettið.   Hilmar Skapti kom inn á hæla föður síns 

og með honum systkini hans.   Faðir þeirra gekk inn í 

herbergið með glugganum út á flóann og stóð þar.   

Flóinn blasti við honum ásamt húsunum handan 

fjarðarins, eins og þau vildu kveðja fólkið og óska því 

gæfu og gengis.   Grátt flutningaskip birtist milli 

garðanna og sigldi rólega framhjá húsinu.   Bómur og 

annað sátu í sætum sínum á dekkinu.   Skipið var sjóklárt 

fyrir ferðina yfir hafið.   Fólkinu fannst einkennilegt að 

standa skyndilega inn í auðu húsinu þar sem átök, 

tilfinningar, hlátrar og gleði ásamt allri flóru lífsins voru 

daglegt brauð.   En núna blöstu við augum fólksins auðir 

veggir og rusl á gólfum.   Gamla kolaeldavélin gaf ekki 

lengur frá sér yl.   Til stóð að fjarlægja þetta aldna litla 

hús sem stóð á fagurri eyri sem skagaði út í flóann 

    Sveinn Helgi yfirgaf litla húsið og skellti hurðinni í lás 

á eftir síðasta manni og stakk lyklinum í vasa sinn.   

Hann sá sendibifreiðina beygja niður troðningana.   

Ólafur settist undir stýri.   Hópurinn ók af stað.   Hilmar 

Skapti horfði út um afturglugga bifreiðarinnar og sá litla 

húsið fjarlægjast.   Yfir húsinu var undarlegur friður.   
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Sjónin gróbaði sig inn í hjarta drengsins.   Þögn ríkti inn í 

bílnum.   Á leið sinni á nýjan stað hugsaði hver sitt og 

upplifði marga góða hluti aftur sem gerst höfðu í litla 

kotinu á eyrinni. 

                                ENDIR. 


