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Inngangur. 

Undir blóði Drottins er önnur skáldsaga höfundar. 

Sagan segir frá tveimur ungum mönnum þeim Örlygi Frey 

Hermóðssyni og vini hans Brjáni Hilmars. 

Undir blóði Drottins gerist árið 1940 á stríðsárunum og kemur 

hernám Breta við sögu.   

Undir blóði Drottins nær yfir um sjö mánaða tímabil. 

Undir blóði Drottins er skáldskapur sem styðst ekki við 

raunverulegar persónur sem fram koma.  Hvorki í fortíð né nútíð. 

Undir blóði Drottins er innlegg inn í kristnina og er um leið hvatning 

til hinna kristnu um að standa sína vakt og vera fúsir gerendur 

Orðsins. 

Virðingarfyllst. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson höfundur. 
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Fjölskyldan Hrísmóum 7. 

Fyrsti kafli 

    Á Hrísmóum 7 í Reykjavík býr venjuleg íslensk 

fjölskylda.   Faðirinn er verkamaður sem leggur leið sína 

á hverjum morgni niður á höfn í von um að fá þar 

handtak sem gefur honum laun til framfærslu 

fjölskyldunnar.   Húsið sem fjölskyldan býr í er 

bárujárnsklætt timburhús.   Húsið er dálítið farið að láta á 

sjá vegna ónógra peninga til eðlilegs viðhalds. 

    Stór garður er umhverfis húsið og girðingar á allar 

hliðar sem eru eilítið slappar við suðurenda garðsins.   

Hlið, smíðað úr kassafjölum sem búið er að kljúfa í 

tvennt, er á girðingunni við veginn og þarf að ganga 

nokkra metra eftir stétt áður en komið er að sjálfu 

íbúðarhúsinu.   Húsið er lítið hús á tveimur hæðum.   Á 

fyrstu hæð er eldhús og stofa.   Eitt herbergi er inn af 

stofunni þar sem hjónin sofa.   Lítil salernisaðstaða er til 

hægri við innganginn og fer útihurðin alveg fyrir hurðina 

inn á salernið þegar hún er opnuð upp á gátt.   Í risinu eru 

tvo tólf til þrettán fermetra svefnherbergi með gangi á 

milli.   Kvistur er á báðum helmingum þaksins.   

Kvistirnir auka plássið inn í þessum herbergjum 

umtalsvert.   Gluggarnir gefa íbúunum uppi útsýni til 

norðurs, yfir hluta hafnarsvæðisins, og suðurs, yfir 

byggðina í grennd.   Mjór brattur stigi er upp loftið úr 

eldhúsinu.   Efst er lúga sem hægt er að loka.   Undir öllu 

húsinu er steyptur kjallari sem er lítið notaður nema sem 

geymsla.   þar hlaupa stundum um rottur.   Þá þarf 

húsbóndinn að fara niður vopnaður gildrum og leggja 

gildrurnar uppspenntar með ostbita í fyrir ófögnuðinn.   



5 
 

 

Aðgerðin virkar í flestum tilfellum.   Þar sem kjallarinn 

er nánast óupphitaður en niðurgrafinn og gluggalaus að 

norðanverðu er sá hluti hans prýðileg kartöflugeymsla. 

    Í einu horni garðsins er sjötíu fermetra kartöflugarður 

sem hjónin nota á hverju vori.   Þessi garður hefur oft 

gefið þeim góða uppskeru að hausti.   Allt að tífalda 

uppskeru.   Síðasta uppskera var ívið meiri heldur en 

venjulega vegna góðs veðurs um sumarið.   Kartöflu 

uppskeran var almennt mikil hjá þeim landsmönnum sem 

stunduðu kartöflurækt, vegna hagstæðrar tíðar.   

    Snúrustaurar, úr efnismiklum staurum frá 

Rafmagnsveitunni, eru niðurgrafnir í garðinum og standa 

þeir gegnt hvor öðrum með fjögurra metra millibili með 

þverspýtu efst og tveimur styrktarbitum sitt hvoru megin 

sem eru negldir í þverbitanna neðanverða og ganga þeir 

niður í sjálfan bolinn og eru festir þar með tveimur 

fjögurra tommu nöglum.   Þannig fékkst traust og góð 

festa.   Á milli þverspýtnanna eru strengdar fimm línur.   

Á þessar línur er þvotturinn hengdur á þurrum dögum og 

festur niður með klemmum til að allt haldist á sínum stað 

og vindurinn geti óhindrað leikið um þvottinn og þurrkað 

hann áður heldur en tauið er tekið niður, brotið saman og 

gengið frá því inn í skápum og skúffum. 

    Þrátt fyrir fremur lítið viðhald er húsið þeirra í engu 

frábrugðið öðrum húsum sem standa við Hrísmóa.   Þar 

býr líka fólk sem hefur lítið umleikis og þarf að hafa fyrir 

hlutunum og helst að vera sjálfu sér nægt um ýmis 

matvæli.   Það skapar vist öryggi að framleiða sitt sjálfur 

á öllum þessum óvissutímum. 
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    Við sum húsanna við Hrísmóa stendur lítið fjós með 

kannski tveim til þremur kúm í.   Einnig hænsnakofi með 

nokkrum hænum í sem gefa egg. 

    Svona er lífið við Hrísmóa.   Á stað þar sem allir 

þekkja alla og fólkið veit deili hvort á öðru og býður 

góðan daginn þegar það mætist á förnum vegi og spyr 

hvernig gangi.  

    Bílaeign mann er nokkur.   Vörubílar og rútur eru mest 

sjáanlegar.   Rúturnar taka marga í sæti og menn nota þær 

gjarnan þegar þeir þurftu að fara á milli bæjar- eða 

landshluta.   Vörubílarnir keyra afla bátanna til 

vinnslustöðvanna ásamt mörgum öðrum ganglegum 

verkum fyrir borg- og borgarbúa.   Minna er um 

einkabíla.   Samt er til slæðingur af þeim.   Mest þá í eigu 

efnameira fólks.   En einkabílum fer fjölgandi.   Margir 

borgarbúar fara um á reiðhjólum.   Sumir ríða hestum.   

Oftast er þá um sveitafólk að ræða að erinda í borginni.   

En tveir jafnfljótir er samt hinn algengi ferðamáti innan 

borgarmarkanna.   Svona er Reykjavík í mars árið 1940. 

    Húsmóðirin á Hrísmóum 7 er heimavinnandi, eins og 

flestar hinar konurnar í götunni.   Hún er laginn í 

höndunum og saumar sjálf fatnaðinn á fólkið sitt í 

efnismikilli og níðþungri Singer- saumavél sem hún 

drífur áfram með því að snúa lítilli sveif staðsettri aftan á 

vélinni.   Konan hefur náð ágætri leikni í að meðhöndla 

Singer- saumavélina. 

    Stundum njóta nábúarnir góðs af myndarskap hennar 

við saumaskapinn.   Aldrei er heldur að vita nema hjá 

Láru Gunnarsdóttur leynist aukabuxur, aukajakki, nú eða 
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aukapeysa sem hægt er að kaupa af henni.   Ásamt líka 

ýmsum öðrum gagnlegum prjóna- og saumafatnaði. 

    Hjónunum hafði aðeins orðið eins barns auðið.   1918 

fæddist þeim myndarlegur drengur.   Fleiri urðu börnin 

ekki, sem stingur svolítið í stúf við annað sem er í 

kringum þau.   Í næsta nágrenni býr fjölmenn fjölskylda 

sem samanstendur af hjónum sem eignuðust fimmtán 

börn.   Hjá sumu fólki er mikið barnalán og 

systkinahópurinn stór.   Aðrir verða einbirni og þurfa að 

sækja leikfélaga sína og jafnaldra í nágrenninu. 

    Líkt og nærri má geta þá er þessi drengur foreldrum 

sínum mikið yndi og reyna þau að gera hvaðeina sem 

kemur að gagni og honum áfram til manns.   

Menntaveginn hafði honum að vísu ekki auðnast að fara 

þó vilji foreldranna stæði vissulega í þá átt.   Fjárskortur 

hamlaði þeim frá að senda drenginn í framhaldsskóla.   

Skyldunámið var því látið duga.   Og þótt þeim þætti það 

leitt var ekki um annað að ræða heldur en að taka þessa 

afstöðu og kyngja bitanum.   Þótt bitinn væri súr og 

svolítið beiskur á bragðið. 

    Enginn inni vissi á þeirri sund að annað átti eftir að 

liggja fyrir þessum dreng heldur en að grafa sig og þreyta 

yfir bókum og blöðum. 

    Frá húsi Hermóðs og Láru er skammt til hafnarinnar.   

Höfnin er nokkrum götum neðar við húsið þeirra.   Við 

höfnina fer fram allskonar vinna við uppskipun og 

útskipun bæði úr togurum, bátaflotanum og fragtskipum.   

En hafnarvinnan er afar stopull og óvíst hver af 

mönnunum sem mætti hefur heppnina með sér.   Stærstur 
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hluti hópsins varð aftur frá að hverfa án þess að hafa 

hlotið náð fyrir augum verkstjórans.  En alltaf voru samt 

einhverjir sem komust að og því um að gera að vera klár í 

slaginn á hverjum morgni.  “ Þeir fiska nefnilega sem 

róa, “ - voru algeng orð hjá hafnarverkamönnunum. 

    Vinna gat merkt margt.   Fyrir útborguð laun mátti fá 

eitt tonn af kolum til að hita upp húsið heima og kannski 

líka mjólk og brauð og kíló af lambakjöti.   Að vísu 

hækkuðu kolin jafnt og þétt og sögðu blöðin að hækkunin 

stafaði af ástandinu í Evrópu.   Þetta viðurkenndu 

vinstrimennirnir sem sögðust hugsa um hag verkalýðsins.   

En þeim fannst samt hækkunin vera ívið meiri heldur en 

eðlilegt gat talist og líklegt að eitthvert plott væri í gangi í 

ranni auðvaldsins. 

    Nú ríktu skrítnir tímar í samfélaginu, og í öllum 

heiminum.   En vonin lifir og aldrei er að vita nema úr 

rætist og hagur batni.   Lengi má lifa og vona.   Lengi má 

manninn reyna. 

 

Fólkið inni. 

 

    Ennþá er vetur á Íslandi.   Vindurinn næðir við 

gluggann og stendur upp á fúna gluggapóstanna.   

Gardínurnar flökta fyrir eldhúsglugganum.   Fúinn stafar 

af ónógri málningar til varnar eyðingarmætti náttúrunna.   

Málning og almenn umhirða hindrar hinn ægilega 

eyðingarmátt sjálfrar náttúrunnar frá að taka hluti frá 

mönnum fyrr heldur enn í fulla hnefanna.   En aðstæður 
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eru stundum þannig að ekki fæst við neitt ráðið og menn 

verða bara að gjöra svo vel að bíða og vona að úr rætist á 

farsælan og góðan máta, og reyna svo að halda í horfinu. 

    Húsmóðirin, Lára Gunnarsóttir, stendur á fætur.   Hún 

leggur frá sér prjónanna og teygir sig í opnalega fag 

eldhúsgluggans og skellir honum aftur.   Inn í húsinu er 

að verða fremur kalt og hráslagaleg og ófært að hafa 

galopna glugga til þess eins að hleypa út öllum hitanum 

inni.   Nógu erfitt gat reynst að halda nægjanlega miklum 

hita inn í byggingunni yfir vetramánuðina og óþarfi að 

bæta gráu ofan á svart með gáleysi og galopnum 

gluggum í kólnandi lofthita. 

    Hjónin eru klædd í hlýjar lopapeysur, afrakstur af 

handavinnu Láru.   Á fótunum eru þau íklædd 

hnausþykkum sokkum gerðum úr alíslenskri ull.    

    Sjómennirnir á bátunum vissu um Láru og einnig að 

hún lumaði stundum á ýmsum nytsömum og skjólgóðum 

varningi sem gagnaðist vel við aðstæður sjómannsins.   

Og kvöldið áður en þeir héldu til skips komu þeir gjarnan 

við hjá fjölskyldunni í Hrísmóum og bönkuðu á dyrnar 

og spurðust fyrir um það hvort vettlingar, lambhúshettur, 

húfur og jafnvel peysur væru á lausu hjá Láru í dag.   Og 

ef eitthvað slíkt var til stóð ekki á Láru að sækja 

umbeðnar flíkur og afhenta þeim vöruna og þiggja 

sanngjarna upphæð að launum.   Margir þekktu dugnað 

hennar og elju með prjónanna og vissu fólkið að hún átti 

einstaka sinnum til prjónafatnað á lager.   Mest seldi hún 

til sjómannanna.   Þeir þörfnuðust skjólgóðra flíka við 

vinnu sína.   Oft gat verið kalsalegt að standa út við 

boðstokkinn með færið í hendinni á meðan beðið var eftir 
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að sá guli biti á öngulinn.   Biðin gat enda verið löng í 

tregfiskirí.   Þá komu flíkurnar hennar Láru Gunnarsóttir 

í góðar þarfir undir sjóstakknum.    

    Húsbóndinn, Hermóður Freysteinsson, lagði frá sér 

blaðið og klæddi sig í gæruskinn sem hékk á nagla við 

eldhúsdyrnar og strengdi snæri utan um mitti sitt og tróð 

fótunum ofan í gúmmískó sem voru við útidyrnar og fór 

út á stéttina framan við útidyrahurðina.   Þar staldraði 

hann við litla stund, horfði til veðurs og stakk hönd sinni 

í hægri buxnavasann og dró upp neftóbaksdós.   Hann lét 

rönd af neftóbaki á handarbak sitt og saug svo hressilega 

í nösina.   Fyrst í aðra nösina svo í hina.   Allt eftir 

ákveðnum reglum neftóbaksmanna.   Á eftir snýtti hann 

sér hressilega með fingrunum og gekk rólega niður 

brattar, steyptar tröppurnar og áfram að kjallaradyrunum 

sem voru við austurenda hússins.    

    Ekki frekar en eldhúsglugginn fengu tröppurnar 

eðlilegt viðhald.   Víða er molnað upp úr steypunni og 

því varasamt að fara um þær, þegar hált var úti og dimmt.   

En fólkið er orðið vant þessum tröppum og kemst 

klakklaust að og frá húsinu án þess að skrika fótur.   Og 

hvað þíddi svo sem að vera að fárast yfir skemmdum 

tröppum og hvar átti fólk eiginlega að fá viðgerðarefni til 

lagfæringa trappanna, með ótryggt fjármagn og stopula 

vinnu?   Svo var alls ósvíst hvort hægt væri að kaupa 

sement til viðgerðanna við ríkjandi aðstæður þótt 

fjármagn til framkvæmdanna væri handbært.   Þegar 

skorturinn var hvarvetna og allar skipaferðir strjálar og 

líka víðsjárverðar.   Ógnirnar leyndust undir yfirborði 

hafsins og gátu komið sem elding úr háloftunum og yfir 

skipin.   Slíkar fréttir voru algengar um þessar mundir. 
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    Nokkrum mánuðum áður höfðu Þjóðverjar blásið í 

herlúðra með hinn hávaðsama Hitler í fararbroddi og 

flæddu herir þeirra yfir löndin í kring og öll Evrópa í 

uppnámi vegna stríðsins.   Stríð sem Íslendingar mundu 

þurfa að kynnast með einum eða öðrum hætti fyrr eða 

síðar.    

    Hermóður heyrði ýmislegt á ferðum sínum um bæinn 

og gat ekki annað en myndað sér skoðun á jafn stóru máli 

sem þessu. 

    En nú stóð hann fyrir framan kjallarahurðina heima hjá 

sér sem búið var að klæða með þunnri, sléttri járnplötu til 

hlífðar.   Hann tók í hurðarhúninn og dyrnar opnuðust.   

Lágt ískur heyrðist í ryðguðum lömunum sem héldu 

hurðinni kyrri á sínum stað.   Kolsvart myrkrið byrgði 

honum sýn og huldi allt sem inni var nema tvær glyrnur 

sem blöstu við honum í myrkrinu.   Skömmu síðar skaust 

bröndóttur köttur framhjá honum og hvarf að baki hans.   

Manninum dauðbrá.   Hermóður teygði sig í rofann sem 

var við dyrnar innanverðar og kveikti ljósið og gekk inn.   

Lár skellur heyrðist þegar stífur rofinn small niður.   Lágt 

var til lofts í kjallaranum en samt manngengur.   Fyrir 

ofan Hermóð heyrðist fótatak Láru er hún stóð upp frá 

saumavélinni og gekk yfir gólfið og færði til stól.   

Líklega þá eldhússtól.   Frá Ríkisútvarpinu bárust lágir 

tónar sígildrar tónlistar í gegnum þunnar gólffjalirnar.   

Einfalt gólf var lítil vörn og megnaði ekki að hindra 

hljóðið frá að berast auðveldlega á milli hæða. 

    Gegnt Hermóði var hurð og á bak við hurðina maskína 

sem notuð var til að kynda ofnanna í húsinu.   Maskínan 

brenndi kolum og voru kolin geymd í tveimur kössum 
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gerðum úr tré.   Kassarnir voru um ein fermetri á hvern 

kannt með lítilli opnalegri lúgu neðst til að moka 

kolunum.   Ný kolasending hafði borist fólkinu fyrr um 

daginn.   Næg kol eru til.   Kolin tryggja þokkalegan hita 

inn í húsinu á meðan byrgðir endast.   Samkvæmt fréttum 

Vinstra Blaðsins hefur eitt tonn af kolum hækkað um allt 

200% á nokkrum  mánuðum.   En kolin í kössunum 

tveimur geta enst fólkinu á Hrísmóum í eina viku.   

Kannski lengur ef veður helst skaplegt og sparlega er 

farið með þau. 

    Hermóður opnaði eldstó maskínunnar og tók fram 

kolaskófluna og mokaði nokkrum skóflum úr 

trékassanum inn í ofninn.   Þá gat hann vöðlað 

dagblaðinu saman sem hann tók með sér og vætt blaðið í 

steinolíu og komið olíuvætum vöndlinum fyrir inn í 

ofninum og borið að eld.   Þegar eldurinn var kviknaður 

og logaði glatt inn í afmörkuðu eldhólfinu gat hann sett 

lokuna aftur fyrir.   Gráleitur reykur steig upp um 

skorsteininn og vatnið í tanknum ofan við maskínuna 

byrjaði að hitna.   Eftir dálítinn tíma byrjuðu ofnarnir í 

húsinu einnig að volgna og hitna.    

    Fnykur af kolareyk lá í loftinu frá skorsteininum og 

reykháfum húsanna í kring.   Greinilegt er að kuldinn 

hefur vakið íbúanna til vitundar um mátt og kraft 

brennandi kola til upphitunnar húsnæðisins og nábúinn 

því rokið til og kynnt ofnanna.   Þótt sparsemi sé góðra 

gjalda vert og kenni mönnum ýmsa þarfa hluti má hún 

samt ekki keyra um þverbak og ganga svo nærri fólki að 

tjón hljótist af. 
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    Lítill tvískiptur gluggi var uppundir lofti 

kjallaraherbergisins í nánast sömu hæð og lóðin fyrir 

utan.   Þessi gluggi var staðsettur aftan við og örlítið til 

hliðar við sjálft eldstæðið.  Glugginn stóð opinn, sem 

skírði veru kattarins í kjallaranum. 

    Sá bröndótti horfði inn um gluggann er Hermóður leit 

upp frá verkinu.   Köttur og maður litu eitt augnablik í 

augu hvors annars.   Þarna var kominn góðvinur fólksins.   

Skyndilega hvarf högninn og hljóp á harðaspretti þvert 

yfir blettinn og hvarf inn um opinn glugga á húsinu sem 

stóð hinum megin við hús hjónanna.   Högninn, sem ber 

nafnið “ Brúsi “ kom stundum til fólksins til að fá klapp 

og jafnvel ætan bita í kaupbæti. 

    Hópur snjótittlinga hóf sig til flugs undireins og 

högninn mætti á svæðið.   Fuglahópurinn flögraði í hringi 

yfir svæðinu en settist fljótlega aftur á hálffreðna jörðina 

er kötturinn var horfinn inn um opin ljórann.   Hættan var 

enda ekki lengur til staðar fyrir snjótittlingahóp. 

    Eldurinn skíðlogaði í maskínunni.   Hermóði var ekki 

lengur neitt að vanbúnaði að hverfa á braut og koma sér 

aftur út og í ferska loftið og þaðan inn í hitnandi húsið og 

halda blaðalestrinum áfram yfir rjúkandi kaffibolla.   

Nokkru síðar lágu hlýjar lopapeysur hjónanna á sitt hvoru 

stólbakinu.    

    Einkasonur Hermóðs og Láru heitir Örlygur Freyr.   

Örlygur sór sig í ætt við föður sinn.   Hann var hávaxinn 

og breiður yfir axlirnar og hinn mesti myndarpiltur. 

    Þrátt fyrir þessa ömurlegu krepputíma hafði Örlygur 

samt haft heppnina með sér.   Hannes Bóasson 
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kaupmaður, sem rak matvöruverslun í miðbænum, réð 

hann í fast starf hjá sér og greiddi honum umsamin laun 

hálfsmánaðarlega.   Að þessu leiti leit Örlygur Freyr á sig 

sem forréttindamann í kringumstæðum sem voru 

mörgum svo erfiðar.   Hve margir af jafnöldrum hans 

gengu ekki um göturnar án atvinnu og þurftu að mætta á 

hverjum morgni niður á höfn, líkt og faðir hans?   Jú, 

Örlygur Freyr taldist til hinna heppnu. 

    Það var snemma morgunn einn í marsmánuði 1940 að 

Örlygur stóð eins og vanalega sína stöðu bak við 

búðarborðið.   Rólegt var í búðinni sem gaf honum tíma 

til að raða vörum upp í hillurnar. 

    Hurðin opnaðist.   Örlygur snéri sér við og þá blasti 

við honum virðulegur miðaldra maður með mjótt vel 

snyrt yfirskegg.   Maðurinn hafði hatt á höfðinu og 

íklæddur efnismiklum frakka.   Í hendi sinni bar hann 

stóra upprúllaða auglýsingu.   Maðurinn, enskumælandi, 

spurði Örlyg hvort hann mætti ekki hengja auglýsinguna 

upp á góðum stað í versluninni.   Sjálfsagt mál var að 

verða við því.   Slíkar auglýsingar voru nánast daglegt 

brauð í þessari búð og fólk orðið þeim vant.   Á 

auglýsingunni stóð: 

    “ Samkoma í Skotinu Fossagötu 2 klukkan tuttugu 

fimmtudaginn xx.   Ræðumaður:   John Elefant frá 

Englandi. “   Enski maðurinn gekk út úr búðinni.   Á 

gangstéttinni fyrir framan verslunina staldraði hann við 

augnablik eins og hann hefði gleymt einhverju inni.   Svo 

snéri hann við og koma aftur inn í verslunina og spurði 

Örlyg, vitaskuld á ensku: 
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    “ Veist þú hvar Skotið er til húsa, hér aðeins ofar? “ 

Örlygur jánkaði því 

    “ Ég bíð þér formlega á samkomu þar klukkan tuttugu 

á fimmtudaginn kemur. “ - bætti hann við og var rokinn. 

    Ekki var laust við að Örlygi þætti boð mannsins hið 

einkennilegasta.   Manninn hafði hann aldrei áður séð né 

vissi nein deili á honum.   Samt gaf þessi enski maður sér 

tíma til að koma inn í verslunina aftur bara til þess að 

bjóða honum á samkomu sem halda átti eftir fáeina daga.   

Örlygur gerði sér grein fyrir að þessi samkoma byggði á 

kristnum gildum.   En samt staldraði hann við boð 

mannsins og fór að hugleiða málið.    

    Já, honum fannst málið allt hið undarlegasta.   Á 

leiðinni heim á Hrísmóa var hann enn með hugann við 

auglýsinguna  -  sem hann las margoft yfir-  og enska 

manninn með mjóa yfirskeggið sem hvatti hann til að 

mæta á næsta fimmtudag í “ Skotið. “ 

    Ilmandi matarlykt kom á móti Örlygi undireins og 

hann kom heim. 

    Lára, móðir hans, hafði áskotnast súpukjöt fyrr um 

daginn sem hún matreiddi handa honum, og bónda 

sínum.   Hann gekk til hennar og kyssti hana blíðlega á 

ennið, eins og hann jafnan gerði eftir streð dagsins.   

Hermóður faðir hans, hafði brugðið sér stundarkorn niður 

í bæ til að hitta ákveðin mann. 

   Lára tók eftir að drengurinn hennar var svolítið 

hugsandi og svona eins og utan við sig.   Hún spurði því: 
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    “ Hví ertu svona hugsi, sonur sæll? “ 

    “ Ja “ – sagði Örlygur. 

    “ Það kom enskur maður inn í verslunina í morgunn 

með auglýsingu sem hann hengdi upp þar sem hinar 

auglýsingarnar eru.   Í framhaldinu bauð hann mér að 

koma á kristilega samkomu sem hann ætlar að vera með í 

“ Skotinu “ á fimmtudaginn kemur.   Og veistu eitt 

mamma.   Mig langar til að fara þangað og kíkja á hvað 

þarna er um að vera. “  

    Lára leit upp frá pottunum og horfði stundarkorn á 

piltinn.   Eftir smá umhugsun hvatti hún hann til að gera 

þennan vilja sinn, en bað hann jafnfram um að nefna 

þetta ekki við föður sinn.   Hann gæti brugðist ókvæða 

við. 

    Örlygur settu lófa sinn fyrir munninn, sem svar við 

beðni móður sinnar. 

    Húnn úthurðarinnar snérist og Hermóður kom inn 

rjóður í andlitinu eftir hraða göngu neðan úr bæ.   Hann 

tók af sér yfirhöfnina hengdi hana á snagann og settist 

við eldhúsborðið sem búið var að leggja borðbúnaðinn á.  
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Samkomudagurinn nálgast.  

Spurningar vakna. 

Annar kafli 

 

    Feðgarnir viðurkenndu fúslega að fáir gerðu betri 

kjötsúpu heldur en hún Lára.   Súpan hennar var hreinasta 

afbragð og fyllti vel upp í magann.   Eina sem Lára sagði 

var: 

   “ Verði ykkur að góðu. ” 

    Eftir matinn, á meðan fjölskyldan sat enn saman við 

borðið, talaði fólkið margt um landsins gagn og 

nauðsynjar.   Áður en varði snérist umræðan mest um 

stríðið og stríðsreksturinn í Evrópu og hættuna sem 

íslenskum sjómönnum gat stafað af kafbátunum sem 

ógerningur var að koma auga á.   Þessi bátar sigldu enda 

undir yfirborði hafflatarins og komu upp á yfirborðið í 

skjóli nætur til að endurnýja súrefnisbirgðir sínar.   En 

hingað til hefur hlutleysi íslensku þjóðarinnar verið gætt. 

    Íslensk stjórnvöld gerðu kröfu til útgerðarmanna um að 

þeir máluðu Íslenska fánan á bæði borð skipanna sem 

stunduðu siglingar til stríðandi þjóða.   Með Íslenska 

fánan á áberandi stað utan á skipunum gat heldur ekki 

farið fram hjá sæfarendum hverrar þjóðar viðkomandi 

skip var og allar líkur á að skipið yrði látið í friði. 

    Svona velti fólkið á Hrísmóum 7 málunum fyrir sér á 

meðan það drakk sjóðheitt kaffi eftir kjarnmikla 
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kjötsúpuna.   En stundum var ekkert kaffi til í 

matvöruverslununum.   Öðruvísi horfði við nú.   Til var 

efni í nokkrar lagannir.   Samræður og margskonar 

bollaleggingarnar héldu áfram. 

    Hermóður lét í ljós þá skoðun sína að hann væri meira 

en sammála utanríkisráðherrum Noregs, Danmerkur og 

Svíþjóðar sem fóru þess á leit við ófriðarþjóðirnar að þær 

hættu að leggja tundurdufl ólöglega og að útbúa duflin 

þannig að þau yrðu óvirk ef þau losnuðu.   Þessi dufl 

voru lúmsk og illmögulegt að sjá þau.   Þau mörruðu í 

hálfu kafi og voru fest niður með keðjum og sprungu við 

ástímingu skipa og grandaði þeim í flestum tilvikum.   

Skipin sem þannig fórust voru orðin mörg frá 

stríðsbyrjun og margir hraustir menn drukknuðu af 

völdum duflanna.   Keðjurnar sem héldu þessum duflum 

áttu til að slitna í vondum veðrum.   Þá ráku duflin undan 

vindi hvert sem verða vildi og án neins skipulags og 

stefndu sæfarendum í mikla hættu.   Og það á svæðum 

sem menn telja “ hrein.”. 

    Frá tillögum ráðherranna var greint í dagblaði fyrr í 

mániðinum. 

    Þar sem borgarbúar eru í verulegu návígi við hafið og 

byggja nánast allt sitt á þeim verðmætum sem það gefur á 

hverjum tíma fer ekki hjá því að menn ræði stundum um 

sjó og sjósókn við eldhúsborðið heima og komi inn á 

ýmsa liði sem tengjast þessum mikilvæga atvinnuvegi 

þjóðarinnar.   Í umræðunni kemur og fyrir að menn drepi 

á öryggismál sjómanna.   En dálítil umræða hefur verið 

um þessi öryggismál í samfélaginu. 
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    Örlygur Freyr tók heilshugar undir með þeim mönnum 

sem vilja fjölga talstöðvum um borð í bátunum og gera 

skipverjum kleyft að ná í land og láta vita af sér.   Með 

hjálp talstöðvanna geta menn tilkynnt um aflabrögð, 

ásamt að hafa möguleika á að ná til annarra báta og skipa 

í nálægð og spurst fyrir um afla og gert viðvart ef óhapp 

hendir um borð.   Margt mælti með talstöðinni.   En 

málið er umdeilt og skoðanir skiptar.   Sumt fólk telur 

talstöðina mesta misskilning og sóun á peningum.   Að 

hingað til hafi sjómennirnir komist af án þessara 

talstöðva.   Margt annað var líka sagt. 

    Á meðan samræður fólksins stóðu var barið 

þéttingsfast á útidyrnar.   Hermóður stóð á fætur og gekk 

að dyrunum.   Marr heyrðist í gólffjölunum þegar hann 

labbaði yfir eldhúsgólfið.   Úti fyrir stóð maður.   Hann 

hélt á derhúfu í hendinni.   Maðurinn var glaðlegur á svip 

og hóf erindi sitt á því að bjóða húsbóndanum gott kvöld.   

Hermóður tók undir kveðju mannsins.   Einn skipsfélagi 

mannsins hafði sagt honum frá því að í þessu húsi væri 

hugsanlegur möguleiki á að fá keypta skjólgóða 

lopapeysu.   Það skýrði veru hans við útidyrnar á 

Hrísmóum 7.   Og þar sem honum sárvantaði slíka peysu 

ákvað hann að ríða á vaðið og athuga stöðu mála í 

húsinu. 

    Hermóður bað manninum að bíða augnabliká meðan 

hann sækti konu sína.   Lára stóð upp frá matarborðinu 

og kom í gættina.   Sjómaðurinn bar upp erindi sitt.   Svo 

skemmtilega vildi til að Lára hafði einmitt klárað enn 

eina lopapeysuna skömmu fyrir kvöldið sem að öllum 

líkindum myndi passa á manninn.   Hún fór og sótti 

flíkina. 
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    Á meðan Lára fór upp á loft til að sækja peysuna brá 

Örlygur Freyr sér fram til að spjalla við manninn.   

Maðurinn sagðist heita Jón Gunnlaugsson og vera 

ættaður frá austfjörðum og hafi ákveðið fyrir þremur 

mánuðum að bregða sér suður og ráða sig á bát sem 

gerður væri út frá höfuðborginni.   Skömmu eftir komuna 

suður fékk hann svo pláss á þrjátíu og fimm tonna bát.   

Maðurinn var þaulvanur sjómaður og hörkuduglegur að 

auki.   Sem ekki spillti fyrir honum þegar skipstjórinn tók 

málið til athugunnar. 

    Og þarna sem mennirnir stóðu á stéttinni komu tveir 

menn labbandi hægum skrefum upp götunni sem lá 

meðfram húsinu.   Mennirnir voru í hrókasamræðum.   

Örlygur Freyr þekkti undireins annan manninn.   Þarna 

var kominn John Elefant, sami maður sem kom með 

auglýsinguna í verslunina.   Líklegt var að hinn maðurinn 

væri í slagtogi með John og yrði honum til aðstoðar á 

samkomunni. 

    Í vinstri frakkavasa mannsins sá Örlygur Freyr glitta í 

svarta þykka bók sem hann gat sér til að væri Biblían.   

Frakkavasinn var of grunnur fyrir efnismikla bókina og 

stóð efri hluti hennar nokkra sentímetra upp úr vasanum.   

Þegar mennirnir voru komnir til móts við húsið leit John 

Elefant skyndilega upp og kom þá auga á hinn unga 

mann sem hann hitti fyrr um daginn.   Enski maðurinn 

veifaði hendi sinni.   Benti síðan á úrið sitt og kallaði: 

    “ Fimmtudaginn í Skotinu klukkan tuttugu.   Mundu 

það. “ - og brosti um leið til mannanna á stéttinni. 

    Örlygur Freyr veifaði á móti og sagðist skoða málið. 
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    Í þessu kom Lára með peysuna.   Maðurinn mátaði 

flíkina og komast að raun um að hún passaði alveg á 

hann.   Jón Gunnlaugsson greiddi uppsett verð og yfirgaf 

fólkið og gekk niður brattar tröppurnar.   Á leiðinni niður 

munaði minnstu að Jóni skrikaði fótur í slitnum 

tröppunum.   Með snæræði tókst honum að forða sjálfum 

sér frá falli.   Hann gekk hratt eftir stéttinni, lauk upp 

hliðinu og svo áfram áleiðis niður á bryggju, með nýja 

peysu undir hendinni.   Í bítið næsta morgun hugðist 

skipstjórinn leysa landfestar og halda út á miðinn.   

Ákvörðun hans gat ekkert breytt nema veðrið. 

    Lára og Örlygur Freyr stóðu stundarkorn saman á 

stéttinni.   Þau horfðu á eftir sjómanninum fara sína leið 

og síðan á enska manninn sem gekk rólega í hina áttina 

ásamt vini sínum.   Greinilegt var að trúboðarnir voru að 

spóka sig og skoða bæinn sem þeir voru komnir í til að 

boða borgarbúum Guðs Orð.   Var veðrið enda ágæt til 

gönguferða þótt kalt væri úti.   En lognið bætti stöðuna 

og góður skjólfatnaður og hreyfingin hélt hita á 

mönnunum.    

    Lára horfði á mennina tvo, snéri sér svo að syni sínum 

og spurði’ 

    “ Er annar mannanna þarna sá sem þú hittir í dag, sem 

kom í verslunina hans Hannesar og hengdi upp 

auglýsinguna og bauð þér á eftir á samkomu hjá sér? “ 

    “ Já “ – sagði Örlygur. 

    “ Og mér finnst einkennilegt að leiðir okkar skuli 

liggja aftur saman í kvöld og gerast jafn skyndileg og 

óvænt og í fyrra skiptið. “ 
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    “ Mamma ”  –  Örlygur hélt áfram að tala við móðir 

sína: 

    “ Ég skynja eitthvað gott í loftinu sem ég kann ekki 

alveg að útskíra, hvorki fyrir sjálfum mér né heldur þér. “ 

    “ Ef hugsunin veitir þér vellíða, væni minn, skaltu bara 

halda í hana og leyfa sjálfum þér að eiga hana áfram út af 

fyrir þig.   En eins og ég sagði þér skaltu halda pabba 

þínum fyrir utan málið.   Fyrsta kastið að minnsta kosti.   

Þú þekkir sjálfur afstöðu hans til trúmála og veist að hann 

tekur þau engum vettlingatökum og finnst þau öll saman 

eitt allsherjar rugl. “  -  Bætti Lára við. 

   “ En ef Guð er til “  -  sagði Örlygur og horfði niður á 

stéttina, stillti sig af og sparkaði lítilli steinvölu út í kalt 

loftið: 

    “ Gæti þá ekki verið skemmtilegt að þekkja hann betur 

og vita meiri deili á honum og hver hann er og hvað hann 

getur gert fyrir fólk?   Sé þessi Guð einhvers megnugur 

væri þá ekki gaman að verða vitni að því? “  

    “ Örugglega “  –  sagði móðir hans: 

    “ En komum nú inn fyrir áður en við króknum hér úr 

kulda og ljúkum við kaffið á meðan það er enn heitt.   

Við megum ekki sóa kaffisopanum? “  -  Lára talaði í 

glettnum tón og lagði handlegg sinn á axlir sonar síns og 

gekk ásamt honum inn í húsið og lokaði útihurðinni á 

eftir þeim.  

    Örlygur Freyr hló að síðustu athugasemd móður 

sinnar.   Báðir foreldrar hans höfðu verið honum góðir í 
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gegnum tíðina og gert það fyrir hann sem var á þeirra 

valdi að gera og ávallt stutt við bak hans á liðnum árum. 

    Greinilegt var að sonur Hermóðs og Láru hafði orðið 

fyrir snertingu sem þegar var farin að vekja upp hjá 

honum fjölmargar spurningar um ýmis andleg efni sem 

áður höfðu verið honum sem lokuð bók, og voru það á 

vissan hátt ennþá.   En áhuginn var kviknaður og 

heilbrigð forvitni vakin.   Forvitnin hafði vaknað fyrr um 

daginn með komu enska mannsins í verslunina sem hann 

var starfsmaður í.   Og allar þessar spurningar sem 

bærðust um í hjarta hans sem hann þráði að fá svör við.   

Örlygur Freyr fannst hann brenna allur að innan.   Þvílík 

voru átökin í honum þessa stundina.   

    Hvað er eiginlega um að vera hjá þessum unga manni, 

sem lifir ósköp venjulegu lífi hins almenna íslendings?    

    Er mæðginin komu inn eftir að hafa afgreitt 

sjómanninn sem sagðist vera austfirðingur sat Hermóður 

enn við eldhúsborðið og drakk síðasta kaffidreitilinn úr 

stórum og efnismiklum fanti sem hann gjarnan notaði,. 

    Örlygur Freyr var glaður í hjartanu og honum fannst 

lífið vera dásamlegt og fólkið hans fallegasta fólkið í 

öllum heiminum.   Hann vissi ekkert hvað var í gangi í 

sínu hjarta.   Eina sem hann skynjaði var þessi 

raunveruleiki og um leið óskiljanleg gleði sem 

umfaðmaði hann og virtist vera út um allt, í hverjum 

króki og kima sálar hans liðamóta og mergjar svo að 

honum langaði mest til að hrópa og syngja og láta 

gleðilátum og sleppa fram af sér beislinu og taka utan um 

föður sinn og móðir og þrýsta þeim þétt upp að sér.   En 

hann gerði sér fulla grein fyrir því að slíkt gat hann ekki 

gert.   Hvað myndi fólkið hans halda ef hann léti alla 

þessa gleði sem bærðist innra með sér brjótast fram og 
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verða sýnileg fólkinu?   Hann sem alla jafna var svo 

rólegur og vænn drengur sem lét lítið fyrir sér fara og var 

yfirvegaður og vanalega í svo góðu jafnvægi.   Örlygur 

Freyr var maðurinn sem gaf tilfinningunum sínum ekki 

lausan tauminn.   Faðir hans og móðir myndu eflaust telja 

hann orðinn alvarlega geðveikan og gersamlega 

sturlaðan.   Þau mundu áræðalega fara þess á leit við 

lækninn að hann sæi til þess að Örlygur Freyr yrði 

lokaður inn í stóra húsinu sem stóð út við sundin blá.   

Hann barðist við hláturinn vegna eigin hugsanna. 

    Pilturinn gekk að borðinu, greip glasið með restina af 

kaffinu í.   Kaffið var hálfvolgt.   Hann lét það ekki á sig 

fá heldur drakk innihaldið í einum teig.   Á eftir yfirgaf 

hann foreldra sína með þeim orðum að hann vildi leggja 

sig stutta stund. 

    Á ganginum sem aðskildi herbergin grúfði myrkrið 

yfir að vart sást handaskil.   Voru bæði herbergin enda 

lokuð og gangurinn sem aðgreindi þau án rafmagnsljóss.   

Örlygur Freyr tók varlega í hurðarhúninn, eins og hann 

óttaðist að trufla þessa nærveru sem hann skynjaði í 

kringum sig en skildi samt ekki hvers vegna var þarna.   

Fyrir framan hann blasti uppábúið rúmið við honum 

snyrtilegt að venju.   Fletið var staðsett undir glugganum 

sem vísaði að höfninni.   Pilturinn lagðist í rúmið sitt í 

öllum fötunum.   Hann kom koddanum þægilega fyrir 

undir höfði sínu.   Honum langaði til að vera einum stutta 

stund og hugleiða hvað eiginlega væri að gerast innra 

með honum sjálfum og reyna að fá einhvern haldbærann 

botn í málið.   En hvað sem það var trúði hann því að það 

væri gott sem honum langaði ekki til að missa af heldur 

halda í uns skýring væri fundin á hvað setti hug hans í 

slíkt uppnám og á allt sitt flug. 
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    Á þessari stund var Guð ekki veruleiki í hans vitund 

heldur eitthvað óljóst, óútskýranlegt og fjarrænt.   

Eitthvað sem ekki var hægt að nálgast.   Eitthvað 

ópersónulegt og kannski stundum refsandi og reitt sem 

nyti þess að slá menn fyrir afbrot þeirra og syndir.   Satt 

best að segja hafði Örlygur Freyr aldrei velt Guði neitt 

sérstaklega mikið fyrir sér.   Allavega ekkert meira 

heldur en gengur og gerist hjá öllum þorra manna.   

Guðsvitundin í samfélaginu var svona upp og ofan.   

Sjálfur ólst hann ekki upp við mikið bænalíf hvorki hjá 

foreldrum sínum, né heldur hjá afa og ömmu, í móður- 

eða föðurætt.   En núna var eitthvað vakið sem benti 

honum á Guð.   Ýmsar vangaveltur skutu og upp 

kollinum um andleg efni. 

    Örlygur Freyr fór framúr rúminu og gekk í átt að 

hurðinni, teygði sig í rofann á veggnum og slökkti 

loftljósið.   Hann snéri við og staðnæmdist við gluggann 

og horfði stundarkorn út á götuna.   Ljós loguðu á sumum 

símastaurunum úti.   Ljósin gáfu draugalega, daufa birtu 

niður á gangstéttina.   Maður með derhúfu á höfðinu og 

dálítið valtur á fótunum gekk eftir götunni og hvarf inn í 

húsið sem stóð gegnt húsinu þeirra.   Örlygur Freyr 

þekkti manninn og hafði oft talað við hann við 

garðshliðið heima.   Honum grunaði að þessi nágranni 

hans hafi komið við á Ölstofunni og fengið sér krús af 

áfengum drykk áður en hann hélt heimleiðis. 

    Hann snérist á hæl og gekk aftur frá glugganum og 

lagðist fullklæddur í rúmið sitt.   Fimm mínútum síður 

var hann fallinn í fasta svefn. 

    Nýr dagur rann upp.   Og eins og venjulega vaknaði 

Örlygir við háværa hringingu í vekjaraklukkunni.   

Kólfurinn á klukkunni slóst til á ægihraða svo að glumdi 
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í bjöllunum tveim ofan á vekjaranum.   Bjölluhljómurinn 

sá um að vekja hann og drífa á fætur.   Hann gat ekki 

annað en hlegið er hann komst að því að hann hafði 

sofnað í öllum fötunum og án þess einu sinni að rumska í 

eitt einasta skipti um nóttina til að afklæðast.   Slíkt hafði 

aldrei áður gerst í tíð mannsins.   Gærdagurinn var allur 

með einkennilegasta móti fyrir hann.   Og svo þetta.   

Örlygur Freyr gat ekki annað en hrist höfuðið og sagt.    

    “ Vá, maður. “. 

    Niðri í eldhúsi sat faðir hans.   Hann fletti í blaðinu og 

át smurða brauðsneið með hangiketsáleggi.   Eins og 

venjulega ráðgerði Hermóður að drífa sig niður á höfn og 

koma sér fyrir á góðum stað sem næst verkstjóranum í 

von um að verða valin úr skaranum sem var allt í kring.   

“ Neyðin kennir nakinni konu að spinna. “   

    Hermóður nefndi það við son sinn að hann hefði 

gengið óvenju snemma til náða kvöldið áður og spurði 

hvort eitthvað amaði að honum. 

    Örlygur Freyr kvaðst stálhraustur en verið orðinn 

þreyttur eftir amstur dagsins og því ákveðið að taka sér 

góða og langa hvíld.    

    Úti var fremur kalt og hafði eilítið snjóað um nóttina.   

Þunn hvít mjöllin þakti yfirborð umhverfisins eins og 

mjúk værðarvoð.   Í snjónum sáust spor eftir fugla sem 

sest höfðu á jörðina til að leita sér ætis og einnig för eftir 

ketti næturinnar. 

    Feðgarnir gengu saman út úr húsinu eins og venjulega 

á morgnanna.   Við enda götunnar skildu leiðir og beygði 

Hermóður til vinstri og fór niður götuna til hafnarinnar en 

Örlygur Freyr gekk þvert yfir strætið og svo áfram beint 

af augum.   Á leið sinni í verslunina skoðaði Örlygur 

Freyr skipin sem lágu á ytri höfninni.   Þarna voru nokkur 
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stór flutningaskip sem biðu fyrirmæla frá eigendum 

sínum.   Kannski lágu skipin á legunni til að bíða eftir 

fleiri skipum.   Og þegar nægjanlega mörg skip væru 

kominn færi öll hersingin af stað og sigldi í lest yfir hafið 

í austur, til stríðandi landa.    Skipalestir voru algengar og 

þau söfnuðust stundum saman í Hvalfirði og Reykjavík.   

Hópsiglingunni fylgdi ákveðið öryggi fyrir sjómenn á 

þessum skipum.   Í fylgd skipalestanna voru öflugir 

tundurspillar til varnar.  Þessar aðgerðir bandamanna 

juku líkurnar á að þau skiluðu sér á áfangastað með allan 

varninginn sem lestarnar geymdu og sem þjóðunum 

vanhagaði um. 

    Já!   Menn lifðu skrítna tíma um þessar mundir út í 

hinum stóra heimi. 

    Er Örlygur var ný stiginn inn í verslunina byrjaði aftur 

að snjóa og varð ofankoman allmikill á skammri stund.   

Hvít snjókornin, milljónum saman, féllu til jarðar og 

huldu hvern dökka blettinn eftir annan uns hvíti liturinn 

einn varð allsráðandi hvert sem litið var.   Honum varð 

hugsað til föður síns og allra hinna mannanna sem stóðu í 

nepjunni og ofankomunni á bryggjunni og væntu þess að 

verkstjórinn réði þá í vinnu.   Togari hafði komið inn til 

löndunar um nóttina fulllestaður fiski og þurfti að koma 

fisknum upp úr lestunum til að skipið gæti haldið sem 

fyrst aftur út til veiða.   Helst að kveldi dags. 

    “ Tíminn eru peningar “  -  sagði útgerðamaður 

skipsins og lagaði hattinn á höfðinu og strauk sér svo yfir 

ístruna sem þrýsti vel út í frakkann, eins og hana langaði 

mest til að komast út í hreina loftið fyrir utan.  En 

maðurinn meinti hvert orð sem hann sagði. 

    “ Skyldi pabbi hafa haft heppnina með sér í dag eða 

mundi hann einu sinni enn þurfa að snúa frá með 
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vonbrigðina í farteskinu? “ - hugleiddi Örlygur Freyr 

með sjálfum sér á meðan hann raðaði pökkum með 

haframjöli upp í eina hilluna í búðinni.   Hurðin opnaðist 

og inn kom eldri kona og bað hún um ögn af mjólk og 

kandís til að hafa með kaffinu.   Örlygur afgreiddi 

konuna og konan hvarf sína leið.   Svona voru dagarnir í 

versluninni.   Fólk stakk inn höfðinu, verslaði, spjallaði 

stutta stund um heima og geyma og hvarf svo aftur út um 

dyrnar með innkaupa töskuna í hendinni og varningnum 

sem verslaður var. 

    Hannes Bóasson var í herberginu inn af versluninni og 

skoðaði nótur sem hann raðaði á eftir inn í réttar möppur.   

Verk sem Bergþóra kona hans sá vanalega um.   En nú 

var hún veik og varð maður hennar að vinna verk hennar 

uns henni batnaði aftur eftirfáeina daga, að sögn 

læknisins sem annaðist konu hans.  

    Dagarnir líða.    

    Fimmtudagurinn rann upp. 

    Örlygur Freyr var ákveðin í að láta sjá sig í” Skotinu. “ 

    John Elefant hafði ekki látið sjá sig í versluninni síðan 

hann hengdi upp auglýsinguna.    

    Kvöldið áður hafði Lára móðir hans komið inn í 

herbergið hans með snjáða Biblíu.   Arf frá móðir sinni.   

Biblíuna vildi hún endilega fá að gefa syni sínum.   Hann 

tók við bókinni og fann hve meir hann var í hjartanu.   

Hann fann að tárin áttu skammt eftir í að koma og renna 

niður kinnar hans.   Þessi gamla slitna bók, sem var 

dálítið farinn að losna úr böndunum fannst honum 

skyndilega vera mikil verðmæti sem hann hafði ekki áður 

komið auga á.   Innihald bókarinnar þekkti hann ekkert.   

En samt!   Örlygi Frey skorti lýsingarorð.   Hann stóð á 

fætur, tók utan um móður sína, kyssti hana á kinnina og 
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þakkaði henni fyrir gjöfina og sagðist lesa í bókinni strax 

í kvöld.   Örlygur Freyr stóð að vísu ekki við loforð sitt.   

En heimsókn móðir hans og gjöfin sem hún færði honum 

olli því að hugurinn fór aftur á stjá og hann fann aftur til 

sömu innri gleði.   Núna tengdist gleðin Biblíunni sem lá 

lokuð á borðinu við hlið rúmsins.   Hann horfði 

stundarkorn á bókina og skynjaði að í henni leyndust 

svör!   Já.   Leyndardómsfull svör sem opinberuðu fyrir 

honum margt um lífið sjálft og tilgang lífsins.   Speki, 

viska, friður.   Allt sem hann þráði var kannski að finna í 

þessari gömlu bók sem svo lengi hafði legið óhreyfð og 

rykfallið inn á heimilinu þeirra sem svo margt fólk hafði 

dæmt ranglega í gegnum tíðina. 

    Að loknum vinnudegi, þegar Örlygur var aftur kominn 

heim, kom faðir hans einnig heim.   Hann stappaði niður 

fótunum á stéttinni til að hrista af sér snjóinn.   Hermóður 

brosti út að eyrum.   Heppnin hafði fylgd honum í dag og 

hann fengið starf við togaralöndunina.   Faðir hans 

angaði af fiskilykt.   En hvað gerði lyktin til?   Starfið um 

morguninn sem entist honum til kvölds jók tekjur 

heimilisins og gaf honum von um að framhald yrði á.    

    Og enn leið tíminn. 

    19, 30 klæddi Örlygur sig í spariföt, lét á sig bindi, 

greiddi sér um hárið og gekk niður brattann stigann.    

    “ Hvert ert þú að fara vinurinn svona fínn til fara? ” - 

spurði Hermóður brosandi. 

    “ Ég þarf skreppa á fund.   Hann byrjar eftir hálftíma. “  

Örlygur var enn með hugann við orð Láru um að halda 

föður sínum utan við málið. 

    “ Hvernig fundur er það, sonur sæll.? “  

    “ Ja!   Hm.  -  Þetta er bara  -  svona  -  venjulegur 

fundur.   En núna verð ég að drífa mig af stað til að ná 
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þangað á réttum tíma.   Hafið engar áhyggjur af mér.   Og 

skila mér heim á Krist… -... ég meina - á venjulegum 

tíma.   Bless pabbi.   “  -  Svo var hann rokinn á dyr. 

    Hermóður gekk inn í stofu og settist í einn stólin sem 

þar var.   Búið var að breiða rósótt ullarteppi yfir stólinn 

til hlífðar áklæðinu.   Róleg tónslist ómaði í eyrum hans 

frá útvarpinu staðsettu upp á kommóðunni. 

    Örlygur gekk hratt í átt að “ Skotinu. “   Hann sá að 

skipunum út á ytri höfninni hafði fjölgað.   Skrölt í 

ankeriskeðjum barst honum til eyrna.   Skröltið benti til 

þess að skipin hyggðu á ferð.   Hann sá að forystuskipið 

var komið á hæga siglingu.   Og svo hin eitt af öðru.   

Greinilegt var að lestin var að leggja “ íann.” yfir hafið: 

    “ Guð veri með ykkur “ – sagði hann hálfum hljóðum.   

Honum brá við eigin orð og leit í kringum sig.  Einhver 

gat hafa heyrt í honum.   Aldrei áður hafði hann beðið 

Guð um að varðveita menn eða skip.   Orðin komu eins 

og ósjálfrátt út um munn hans.   Margt skrítið gerðist á 

stuttum tíma í lífi unga mannsins. 

    Framundan blasti “ Skotið “ við honum.   Búið var að 

tendra öll ljós á neðri hæði hússins.   Hann gekk hægt 

upp tröppurnar, tók í hurðarhúninn og fór inn. 
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Örlygur Freyr á samkomu 

Þriðji kafli 

 

    Fyrir innan dyrnar blasti við rúmgott anddyri.   Gólfið 

var þakið flísum í svörtum og hvítum litum sem saman 

mynduðu eins og taflborð.   Gegnt útidyrunum, dálítið til 

vinstri, var fatahengi með ótal herðatrjám hangandi á 

mörgum slám.   Við hlið fatahengisins hékk stórt málverk 

af manni sem Örlygur Freyr bar ekki kennsl en gat sér til 

að væri maðurinn sem á sínum tíma hafi verið 

drifkrafturinn og frumkvöðull byggingarinnar sem hann 

var nú staddur inn í.   Um sögu hússins vissi hann lítið.   Í 

neðra horni myndarinnar var ritað nafn málarans.   

Örlygur Freyr gekk nær, beygði sig fram og komst að því 

að myndin var eftir Arival, þekktan málari í borginni.   

Myndin af manninum benti til þess að um þekktan 

borgara væri að ræða.   Fáir lítt þekktir eða óþekktir 

menn fá málaða mynd af sér á striga af frægum og virtum 

listmálurum.    

    Bak við afgreiðsluborðið beið prúðbúin kona klædd 

íslenska þjóðbúningnum.   Hár hennar var vafið í hnút og 

fest með hárnælu á hnakkanum.   Konan var starfsmaður 

í “ Skotinu “ og á að giska fimmtug og hafði það hlutverk 

að taka við yfirhöfnum gesta hússins. 

    Hávaxinn maður með derhúfu á höfðinu gekk inn.   

Hann tók ofan derhúfuna og hneppti frá sér frakkanum og 

afhenti glaðværri konunni fatnað sinn og fékk í staðinn 

afhent þykkt pappaspjald með númeri á sem vísaði 
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afgreiðslukonunni auðveldlega á rétta flík í samkomulok.   

Allt samkvæmt ákveðinni reglu.   Maðurinn bar lófa sína 

upp að munninum og blés í þá á leið sinni inn í sjálfan 

salinn.   Honum hafði kólnað á höndunum eftir gönguna 

að heiman og þurfti að fá smá yl í þá. 

    “ Skotið “ var þekktara á meðal borgarbúa fyrir að 

halda ærleg skröll með víni og háværri tónlist en 

kristilega samkomu.   Þær bera annan svip heldur en 

skröll heimsins gera.   Á kristilegar samkomur koma 

menn einvörðungu saman til að lofa Guð og reyna að 

ganga fram í góðri hegðun og sýna af sér háttvísi og 

prúðmennsku.   Bæði karlar og konur. 

    Dálítið af fólki var komið inn í húsið á undan Örlygi 

Frey.   Þaðan sem hann stóð í anddyrinu sá hann inn í 

salinn.   Fólk stóð þar og spjallaði saman.   Hann veitti 

því athygli að sumir gestanna báru svarta þykka bók.   

Þetta fólk virtist vera vant svona uppákomum og að bera 

Biblíuna.   Aðrir gestir voru eins og Örlygur, óvissir og 

spyrjandi sjálfa sig margra spurninga um margt sem kom 

upp í hugann. 

    Hann leit sem snöggvast yfir hópinn en sá enn sem 

komið var engan sem hann þekkti í salnum.   Klukkan 

var ekki enn orðinn tuttugu.   Aldrei var að vita nema 

einhver úr vinahópnum léti sjá sig á staðnum.   Kæmu 

vinirnir ekki kæmi það honum ekki neitt verulega á óvart.   

Voru enda slíkar samkomur erlendra kristniboða fátíðar í 

borginni.   Allra síst á þessum einkennilegu og óvissu 

tímum sem stríðið í Evrópu skapaði.   Þar þurftu herir 

bandamann að verjast yfirgangi nasista sem flæddu yfir 

ríkin eins og menguð og illa lyktandi á sem ekkert fékk 
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stöðvað.   Allir vopnfærir karlmenn í ríkjum Evrópu 

höfðu verið kvaddir til herþjónustu og gegndu þar hinum 

margvíslegustu störfum til að hermaskínan fengist snúist 

á eðlilegum hraða og gert það sem ríkisstjórnir landanna 

og hershöfðingjarnir sem stjórnuðu þessum herjum 

ætluðust til af sinni hermaskínu. 

    Örlygur Freyr gekk inn í innri salinn þar sem sjálf 

samkoman átti að fara fram.   Dyrnar voru við enda 

gangsins og blasti allur salurinn við til vinstri undireins 

og inn var komið.   Gólfið var stífbónað og salurinn allur 

hinn þrifalegasti.   Búið var að raða upp stólum eftir 

endilöngu gólfinu sitt hvoru megin og gera gangveg á 

milli stólaraðanna.   Örlygi taldist til að hátt í 

eitthundraðstóla væri búið að raða á gólfið.   Upp á háu 

sviði stóð veglegt ræðupúlt með fallegum, útskornum 

krossi framan á.   Við hlið púltsins stóð viðarlitaður gítar 

upp við ræðupúltið.   Gítarinn var fegursta smíð og 

tilbúinn til brúkunar.   Fyrir aftan púltið hægra megin á 

sviðinu stóð fyrirferðarmikill, svartur flygill.   Eflaust 

eign hússins.   Ofan við ræðupúltið þvert yfir sviðið hékk 

borði sem á var ritað bæði á ensku og íslensku:  

    “ Meistarinn segir:   Minn tími er í nánd, hjá þér vil 

ég halda páska með lærisveinum mínum. “   (Matt 

26:18) 

    Að vísu voru páskarnir ekki fyrr heldur en í næsta 

mánuði.   Örlygi fannst textinn fallegur og minna sig á 

helgina sem hann skynjaði undireins og hann sté fæti 

sínum inn í húsið.   Ef Guð var til var hann staddur hér.   

Finna mátti nærveru hans allt í kring.   Hann leit í 

kringum sig en gat ekki komið auga á manninn sem kom 
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með auglýsinguna í verslunina fyrr í vikunni og bauð 

honum á samkomuna. 

    Skyndilega barst honum ensk rödd að baki sér: 

    “ Sæll ungi maður og velkominn á samverustundina.   

Gleður mig að sjá þig aftur og að þú skyldir sjá þér fært 

að koma til okkar. “ 

    Örlygi Frey brá lítillega við þessa ákveðnu rödd.   En 

hann þekkti hana undireins aftur.   John Elefant blasti við 

honum er hann snéri sér við, brosandi breiðu brosi.   

Mennirnir tókust í hendur og eftir fáein kurteisleg orð 

bauð John Örlygi að fá sér sæti áður en stundin hæfist. 

    Örlygur Freyr valdi sér sæti í öftustu sætaröðinni og 

sem næst útganginum ef honum skildi ekki lítast á 

blikuna og vildi læða sér í burtu án þess að gera flótta 

sinn of áberandi.   Þrátt fyrir skringilega líðan á 

umliðnum dögum var hann samt enn ekki fullviss í sínu 

hjarta hví hann var hér kominn og hvort stundin 

framundan væri eitthvað fyrir hann.   En Örlygur var 

ákveðinn að þrauka allt til enda stundarinnar. 

    Fólk var enn að tínast inn í salinn.   Brosandi konan í 

fatahenginu tók við yfirhöfnum fólksins og afhenti í 

staðin spjaldið með númerinu á sem vísaði fólkinu aftur á 

fatnaðinn sem það kom í.   Þar sem Örlygur Freyr sat 

aftast í salnum gat hann fylgst með þeim sem komu inn 

og hverjir voru í salnum.   Enn sem komið var þekkti 

hann fæsta inni.   Suma kannaðist hann reyndar lítillega 

við í sjón vegna starfa sinna í verslun Hannesar. 
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    Gömul kona gekk inn í salinn.   Hún studdi sig við staf 

og var hokinn í herðum.   Konan bar Biblíu í hendi sér.   

Yfir þessari konu var einhver himneskur friður.   Konan 

stansaði á miðju gólfi og skimaði í kringum sig eins og 

hún væri að leita að einverjum inni.   Eftir stutta stund 

snéri hún sér við og gekk rólega til baka og settist við 

hlið Örlygs Freys.   Þessa konu þekktu margir í borginni 

og mörgum fannst hún vera eilítið skrítinn með allt sitt “ 

þvaður “ um Drottinn Jesús Krist.   Hún brosti blíðlega til 

sessunautar síns og bauð honum gott kvöld.   Örlygur 

Freyr endurgalt kveðjuna og sú hugsun læddist að honum 

að færa sig yfir á næsta stól.   En hann ákvað við frekari 

umhugsun að sitja sem fastast.   Eftir nokkra mínútna 

þögn snéri gamla konan sér að unga manninum og 

spurði: 

   “ Hvernig hefur móðir þín það, væni minn? “  

    “ Ágætlega, þakka þér fyrir. “ 

    “ Henni hefur verið gefin fögur gjöf sem hún notar til 

góðra verka í prjóna- og saumaskapnum.   Flíkur hennar 

hafa hlíft mörgum í þessari borg.   Trúðu mér, sonur sæll. 

“ - sagði þessi gamla kona og hélt áfram: 

   “ Það gleður mig að sjá þig hér.   Mér rekur nefnilega 

ekki minni til þess að hafa séð þig áður á kristilegri 

stund.   Ég veit ekki hvort þú trúir því sem ég segi þér en 

ég hef beðið fyrir þér, sonur sæll, að Guð opni augu þín.   

Ég trúi að Guð ætli að gefa þér alveg sérstaka gjöf í 

kvöld þannig að þú skalt vera eftirvæntingarfullur.   það 

er réttur bæði minn og þinn af vænta mikils af Guði. “ 
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    Örlygur Freyr þakkaði gömlu konunni fyrir hlýleg orð 

í sinn garð.   Hann iðaði pínulítið í sætinu og var ekki 

alveg tilbúinn til að heyra meira að svo stöddu.    

    Hann hóstaði og hjartað barðist um í brjósti hans.    

    Gamla konan snéri sér aftur að unga manninum og 

hvíslaði: 

    “ Veistu eitt?   Hugsanir okkar geta hindrað Guð í að 

komast að hjartanu?   Og þegar Guð nær ekki að snerta 

hjartað verða heldur engar breytingar hjá manneskjunni 

og hún fer af samverstundinni eins og hún kom inn og 

hefur þá misst af stórri gjöf.   Og það er ekki gott fyrir 

neinn mann þegar Guð er annars vegar.“ 

    “ Afar athyglisvert “ – sagði Örlygur.   Þarna fannst 

honum eins og sjálfur Guð hefði lesið neikvæðar 

hugsanir sínar sem skutust skyndilega upp í hugann. 

    Orð konunnar vöktu hann til umhugsunar. 

    Konan snéri sér enn að honum, eins og hún vilji segja 

unga manninum frá fleiru, en hætti svo við. 

    En nú var eitthvað farið að gerast við sviðið og allur 

tími fyrir eigin pælinga og samtöl liðinn. 

    John Elefant steig fram ásamt túlki sem ætlaði að túlka 

öll orðin hans yfir á íslenska tungu.   Túlkurinn kom úr 

herbúðum kirkjunnar og hafði gott vald á enskri tungu.   

Hann stóð við hlið ræðumanns, tilbúinn til að endurflytja 

öll ensku orðin yfir á ylhýra málið. 
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    John Elefant hóf samkomuna á því að bjóða alla inni 

hjartanlega velkomna í salinn og sagðist vera í sinni 

fyrstu heimsókn til Íslands.   Ástæðan fyrir veru hans hér 

var sú að Guð lagði á hjarta hans að drífa sig á skipfjöl og 

yfir hafið og til Reykjavíkur á Íslandi og finna hentugan 

sal í borginni og bjóða til samkomuhalds og flytja 

íslendingum Orð Guðs. 

    John Elefant hélt áfram máli sínu: 

    “ Með mér í för er maður sem lengi hefur gengið á 

Guðs vegi.   Þar sem hann leikur á gítar og getur haldið 

lagi mun hann stjórna öllum söng á þessari stund.   Ég 

bið gesti um að taka hraustlega undir í söngnum og 

virkilega að lofa Drottinn í þeim lögum sem við komum 

til með að syngja hér á eftir.   Þau eru að vísu öll á ensku.   

Íslenskukunnátta okkar er bágborinn svo að við völdum 

að fara þessa leið. “ - John Elefant brosti og hélt svo 

áfram: 

    “ Sum laganna eru vel þekkt og trúi ég að margir hér 

inni þekki mörg af þessum lögum. 

    Einnig trúi ég að hagur margra sé erfiður um þessar 

mundir og að margir beri kvíða og ugg í brjósti og hafi 

áhyggjur af eigin hag og ástandinu í heiminum.   En Guð 

er með og hann mun grípa í taumanna og vernda þjóðina.   

Verum því óhrædd.   Enn er von. 

    Áður en lengra er haldið vil ég fá að lesa fáein Orð úr 

hinni helgu bók og biðja stutta bæn á eftir. “ 
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    Túlkurinn endurtók hverja setningu til að allir inni 

fengju samhengi í hlutina og gætu nært anda sinn á Orði 

Guðs.  

    John Elefant gekk að ræðupúltinu, tók fram Biblíuna 

fletti í upp í bókinni og las.   Eftir lesturinn tók túlkurinn 

fram Íslensku Biblíuna sína og las fyrir samkomugesti 

sama texta úr bókinni og John hafði flutt: 

    “ Allt er mér falið af föður mínum, og enginn 

þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur 

föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill 

opinbera hann.   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 11:27-30) 

    Eftir hugljúfan lestur mannanna lyfti ræðumaður upp 

höndum sínum til Guðs og hrópaði yfir salinn: 

    “ Góði Guð!   Þú sem hefur allt vald bæði á himni og 

jörðu.   Vertu okkur syndugum mönnum líknsamur.   Við 

viljum í auðmýkt fá að leggja stundina framundan í þínar 

hendur.   Hjálpaðu hverjum og einum í þessum sal til að 

upphefja nafnið þitt dýrlegt.   Miskunnaðu þig yfir hverja 

sál sem hér er stödd og leystu alla sem enn eru 

undirokaðir af djöflinum.   Gefðu að friður megi ríkja í 

Evrópu og vertu með hermönnunum sem þurfa að beita 

vopnum til verndar landi og þjóð.   Amen. “ 

    Ungi maðurinn hafði fylgdist útundan sér með gömlu 

konunni, hvernig hún bar sig að á stundinni.   Hann tók 
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eftir því að konan fletti upp í Biblíunni sinni og las með 

túlknum Orðin er hann endurflutti þau á Íslensku.   

Greinilegt var að gamla konan vildi vera þátttakandi.   

Örlygur Freyr minntist þess að móðir hans gaf honum 

Biblíu daginn áður en samkoman átti að fara fram.   En 

engin hafði sagt honum að menn kæmu með Biblíu með 

sér að svona stund.   Honum fannst hugmyndin 

áhugaverð. 

    Eftir að samkoman hófst var fólk enn að koma í salinn.   

Svipurinn sem sumir af þeim komu með sér inn benti til 

efa í hjartanu og að þeir væru óvissir um hvort þeir hefðu 

ratað á réttan stað.   En auglýsingin sem fest var upp á 

nokkrum stöðum í borginni hafði vakið forvitni þeirra.   

Og hér stóðu þeir.   Á kristilegri samverstund. 

    Skyndilega gekk í salinn ungur maður sem Örlygur 

kannaðist við en kom samt ekki alveg fyrir sig hver var.   

Ungi maðurinn leit í kringum sig og kom auga á Örlyg.   

Breitt bros breiddist yfir andlit mannsins. 

    “ Ja, hérna.   Detti nú ekki af mér allar dauðar lýs.   

Herra Brjánn Hilmars bara mættur og haldandi á Biblíu. “ 

- Örlygur Freyr veifaði og benti honum að setjast við hlið 

sér. 

    Brjánn Hilmars gekk hratt til vinar síns og þegar þeir 

tókust í hendur kippti Brjánn í Örlyg og reist hann á fætur 

og faðmaði hann að sér þarna á gólfinu.   Hann var glaður 

að hitta þennan æsku vin sinn í guðsþjónustu.   Örlygur 

Freyr var ekki vanur svona faðmlögum og brást hálf 

vandræðalega við en lét sig samt hafa það.    
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    Maðurinn sem Örlygur Freyr sá á gangi með John 

Elefant við götuna heima var stiginn fram og byrjaður að 

slá strengi gítarsins og syngja söng sem Örlygur þekkti 

ekki.   En greinilegt var að einhverjir samkomugestanna 

könnuðust við þennan söng.   Gamla konan söng af 

innlifun og gaf hvergi eftir í söngnum.   Brjánn Hilmars 

stóð á fætur og söng hástöfum.   Gamla konan stóð einnig 

á fætur og hélt áfram að syngja.   Örlygur Freyr sat eftir 

en fannst það lítt viðeigandi í stöðunni þannig að hann 

ákvað að standa líka á fætur. 

    Honum leið vel.   Hann upplifði sig eins og heima.   

Allt var svo skrítið.   Og áður en hann vissi af eða ætlaði 

sér sjálfur að gera hóf hann hendur sínar til himins.   

Hvert lagið eftir annað var sungið og eftir því sem þau 

urðu fleiri varð gleðin í hjarta hans meiri.   Hann kunni 

engin deili á söngvunum og vissi ekki heldur hvað var að 

gerast í honum sjálfum.   Hendur hans voru enn á lofti 

eins og líka hendur margra annarra í salnum voru. 

    Hljómarnir frá sviðinu héldu áfram að berast um salinn 

og snerta hjörtu fólks.   Greinilegt var að Guð var yfir og 

allt um kring.   Og þótt hann þekkti ekki Guð á 

persónulegan hátt og hefði sáralítið lesið í Orðinu vissi 

hann samt að Guð var þarna.   Eitthvað í honum sjálfum 

staðfesti þetta sem hann gat ekki deilt við. 

    Örlygur Freyr sá marga samkomugestanna bera klút 

upp að augunum.   Margt fólk í salnum bar byrðar sem í 

mörgum tilvikum sligaði þetta fólk og gerði það hrætt og 

umkomulaust.   En Guð er þess megnugur að leysa fólk 

frá sínum byrðum. 
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    Á meðan lofgjörðin ómaði um salinn og fólkið lyfti 

höndum sínum til lifandi Guðs fór John Elefant um salinn 

og dró menn fram til að biðja fyrir þeim.   Örlygur 

fylgdist með þessu og vissi ekki hvað fram fór við sviðið.   

Að biðja fyrir fólki hafði Örlygur aðeins heyrt um af 

afspurn en þekkti ekki sjálfur né hafði af svona bæn 

persónulega reynslu.   En líkt og með margt annað á 

staðnum töluðu kringumstæður allar jákvætt til hans og 

hann fylgdist með hverju fram yndi með áhuga og 

einlægu og opnu hjarta.    

    Stúlka um tvítugt var í fyrsta hópnum sem John dró 

fram til fyrirbænar.   Er hann hóf að biðja fyrir henni sá 

Örlygur að hún féll saman og byrjaði að gráta fullum 

hálsi.   Grátur hennar barst um salinn.   En 

lofgjörðarleiðtoginn lét ekki slá sig út af laginu og hélt 

takti og lagi sem fyrr.  Líklega kom grátur konunnar 

honum heldur ekkert á óvart og kannski hafði hann oft 

orðið vitni að slíku viðbrögðum fólks á samkomu hjá 

kristniboðanum enska, John Elefant.   Í stað þess að 

hneykslast og verða undrandi og vilja yfirgefa staðinn 

fann Örlygur Freyr til gleði vegna konunnar og byrðanna 

sem hún losnaði við og hann skynjaði með sjálfum sér að 

hefði gerst.   Og hvernig gat hann efast, sjálfur búinn að 

vera í andlegu baði og upplifað marga skringilega hluti 

sem hann gat ekki þrætt fyrir né heldur útskírt.   Eitt var 

hann með á hreinu.   Sjálfur Guð var á staðnum.   

Mættur. 

    Lofgjörðin hélt áfram.   John Elfant hélt uppteknum 

hætti og dró fleira fólk fram.   Hann gekk að aftasta bekk 

og staðnæmdist hjá Örlygi og tók í aðra jakkaermina hans 

sem var merki um að koma með honum fram.  Gamla 
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konan strauk honum blíðlega um handlegginn og brosti 

og hvatti hann til að fara með manninum.   Örlygur Freyr 

gekk hikandi og óöruggur fram ganginn og í átt að 

sviðinu og tók sér stöðu við hlið fólksins sem þar var 

statt.   Um tíu manns.   Guðsmaðurinn lagði hendur yfir 

fólkið og bað fyrir því.   Er kom að Örlygi Frey gerðist 

hið sama.   John Elefant lagði hendi á höfuð hans og 

talaði um mátt og megin Guðs í bæn sinni.   Íslenski 

túlkurinn fylgdi honum eftir hvert fótmál og túlkaði orð 

hans samstundis yfir á Íslensku til að öruggt væri að sá 

eða sú heyrði sem átti að heyra orðinn. 

    Skyndilega fór eins og straumur niður eftir honum 

öllum og hann fann á sjálfum sér að Heilagur Andi var 

mættur.   Allur efi um Guð hvarf og kominn fullvissa um 

lifandi Guð sem skapaði og gerði allt sem dró lífsandann 

á jörðinni.   Upprisa Jesús Krists var þá eftir allt saman 

veruleiki en ekki uppspuni manna og einhver goðsögn 

fólks sem misst hafði vitið og dottið út af braut 

veruleikans og inn í einhvern draumaheim.   Líkt og 

sumir vildu halda fram um fólk sem gekk á Guðs vegi og 

talaði um Guðs Orð. 

    Örlygur Freyr Hermóðsson var kominn með Jesús 

Krist inn í sitt hjarta:   

    “ Hvað skyldi pabbi nú segja? “ 

    Hendur hans hófust á loft og lofgjörðin streymdi frá 

hjartanu til hins lifandi Guðs.   Hann var eins og einn 

með sínum Guði.   Fólkið í kringum hann var fjarlægt og 

kom honum raunverulega ekki við.   Og hann missti allt 

tímaskin.   Þegar hann svo rankaði við sér aftur 
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uppgötvaði Örlygur að hann var orðin einn eftir fyrir 

framan sviðið.   John Elefant var stiginn í pontu og um 

það bil að hefja predikun kvöldsins.   Hve lengi hann 

hafði verið þarna einsamall hafði hann enga hugmynd um 

og honum stóð líka á sama. 

    Hann gekk til sætis síns á milli stólaraðanna og veitti 

því athygli að salurinn var orðinn nánast fullur af fólki.   

Ekki var laust við að hann væri eilítið valtur á fótunum 

eftir alla upplifunina og reynsluna í fyrirbæninni og allt 

sem gerðist eftir bænina. 

    Þegar Örlygir var sestur byrjaði John Elefant ræðu 

sína.   Túlkurinn stóð við hlið hans og túlkaði hverja 

setningu ræðunnar yfir á Íslensku. 

    John Elefant hóf mál sitt: 

    “ Ágætu bræður og systur á Íslandi.   Mér er það 

sérstakur heiður að fá flytja ykkur Orð frá hásæti Drottins 

Jesús Krists, hinum krossfesta og upprisna Drottni.   Ég 

hef verið á akri Guðs nú í nokkur ár og flutt fólki góðu 

fréttirnar bæði í heimalandi mínu og í öðrum löndum.   

Líkt og þið vitið geisar stríð í Evrópu og geta menn þar 

ekki um frjálst höfuð strokið vegna vopnaskaksins.   

Sjálfur hef ég séð og komið til margra átakasvæða og 

horft upp á mannlega neyð eins og hún verst getur orðið.   

En við skulum samt ekki örvænta.   Guð er yfir og hann 

mun vernda hvern mann sem vill þiggja vernd hans.   Í 

dag er brýnt að gera hann að herra yfir sínu lífi og þiggja 

hjá honum eilíft líf og örugga vist hjá Föðurnum í ríki 

hans.   Eins og við vitum er skammt á milli lífs og dauða.   

Lífið hangir raunverulega á örmjóum þræði sem hvenær 
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sem er getur slitnað.   Það segja fréttirnar okkur á 

hverjum degi.   Og fyrir þær sakir vil ég ítrekað hvetja 

ykkur til að taka á móti Jesús og bíða ekki til morguns 

með ykkar ákvörðun.   Í dag er rétti tíminn til slíkrar 

ákvarðanatöku sem engin inni skildi láta framhjá sér fara 

né heldur líta léttvægt á.  

    Það hef ég séð að land ykkar er frekar fátækt og margir 

borgarbúar sömuleiðis fátækir af veraldlegum toga.   En 

ég hef fundið fyrir hlýju og kærleika hjá mörgum 

manninum og sé og skynjað að fólk hefur samhug og 

vilja til að gera náunganum gott og að margir rétti fram 

hjálparhönd þar sem þörf er á.   Slíkt háttalag bendir til 

þess að Kristur sé í verki með mörgum ykkar.   Og að 

verða vitni að slíku gladdi hjarta mitt. 

    Stríðið sem nú geisar í Evrópu hefur kostað mörg 

mannslíf og valdið því að margur á nú um sárt að binda.   

En mitt í öllum þessum æsing má finna fólk sem ekki 

lætur deigan síga þrátt fyrir ömurlegar aðstæður og skort. 

    Nýlega var ég staddur á sjúkrahúsi í borg einni í 

Englandi eftir eina loftárás þýskra flugvéla, til að 

uppörva hina særðu og biðja fyrir fólkinu og segja því frá 

Jesús og rétta hönd til hjálpar þar sem þörf var á.   Verið 

var að koma með særða hermenn og almenna borgara inn 

á sjúkrahúsið sem höfðu orðið fyrir sprengjum og var 

margt af fólkinu afar illa leikið.   Á augabragði fylltust 

öll rúm í sjúkrahúsinu af særðu fólki og brátt voru gólf 

sjúkrahússins meira og minna undirlögð særðu fólki sem 

þurftu á aðstoð lækna að halda.   Sársaukastunur hinna 

særðu manna og kvenna heyrðust um allt hús og skáru í 

hjartað.   Margir voru sárþjáðir og hrópuðu á lækna og 
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hjúkrunar fólk.   Hrópin í fólkinu barst og um ganganna 

og sameinuðust andvörpunum.   Allir læknar og 

sjúkraliðar sjúkrahússins voru á þönum að sinna hinum 

særðu og vann fólkið eins hratt og frekast var kostur. 

     Inni rakst ég á ungan hermann sem hafði misst annan 

fótinn við hné.   Hann var fölur í andliti og máttfarinn 

vegna blóðmissis.   Það sem gerir hinn unga mann 

eftirminnilegan í mínum huga var glaðværðin og 

hugrekkið sem hann sýndi af sér við sínar erfiðu 

aðstæður.   Á honum var engin uppgjöf að sjá heldur bar 

hann von í brjósti sínu og fullvissu um frelsarann.   Ég 

staldraði stundarkorn við rúmið hans og að lokum báðum 

við saman.   Það verð ég að viðurkenna að ég veit ekki 

hvor uppörvaði hinn meira, særði hermaðurinn mig eða 

ég hann.   Þegar ég skömmu síðar svo yfirgaf herbergið 

og hafði lokað á eftir mér dyrunum gat ég ekki lengur 

haldið aftur af tárunum.   Ungi hermaðurinn er mér 

glöggt vitni um styrk og kjark hans sem á Jesús Krist í 

hjarta sínu og frelsarinn einn megnar að gefa hverjum 

einstaklingi sem vill kannast við Drottinn, sama hverjar 

kringumstæður hans eru. “ 

    John Elefant ræddi um þessa hluti í predikun sinni 

ásamt að lesa upp úr ritningunni fyrir samkomugesti.   

Þarna fékk fólkið í salnum fréttir af átakasvæðunum frá 

manni sem nýleg hafði verið þar og orðið vitni að 

skelfingunni sem sköpuðust í öllum þessum hildarleik og 

séð hann og heyrt með augum og eyrum.    

    Eftir samkomuna var boðið upp á kaffisopa, 

vínarbrauð og kandís.   Smásaman fækkaði fólkinu í 

salnum uns allir voru farnir út. 
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    Örlygur Freyr gekk áleiðis heim á Hrísmóa 7 ásamt 

vini sínum Brjáni Hilmars.   Báðir höfðu um margt að 

hugsa og tala.   Var enda langt um liðið frá síðustu 

fundum þessara tveggja æsku vina. 
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Nýtt fæðist fram í hjarta Örlygs 

Fjórði kafli 

 

    Í samkomulok bað John Elefant um sjálfboðaliða til að 

ganga frá salnum eftir stundina.   Örlygur Freyr og vinur 

hans Brjánn Hilmars gáfu sig fram ásamt gömlu konunni 

og tveimur öðrum samkomugestum.   Að verki loknu 

yfirgaf fólkið húsið og Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars 

kvöddu hina öldnu konu á stéttinni fyrir framan húsið og 

horfðu á eftir henni styðjast við staf sinn og hverfa fyrir 

húshornið. 

    Brjánn Hilmars hafði frelsast sex mánuðum á undan 

Örlygi og var búinn að ganga veginn í nokkurn tíma og 

öðlast dálitla reynslu af frelsaranum er fundum þeirra bar 

óvænt saman í “ Skotinu. “   Hann þekkti vel hina 

fölskvalausu gleði sem kemur þegar Andinn snertir 

fólkið.   Sjálfur hafði hann upplifað þetta og vissi vel í 

hvaða ástandi vinur hans var.    Það að gleðin taki völdin 

í hjarta manneskjunnar er ekki einkennilegt þegar litið er 

til þess að þungir hlekkir heimsins falla af herðum hennar 

og hún upplifir sig frjálsa.   Kannski í fyrsta skipti á 

ævinni.   Við endurfæðingu mannsins líkst upp ný og 

björt veröld. 

    Á þessum nótum spjölluðu vinirnir á hægri göngu 

sinni heim á leið.  

    Myrkur grúfði yfir borginni.   Örfáir bílar voru á ferð.   

Malarvegurinn sem lá meðfram gangstígnum var 

holóttur.   Vegurinn hafði ekki verið heflaður í marga 



48 
 

 

daga.   Húsin við götuna stóðu nokkra metra frá 

gangstéttinni með dálítilli lóð í kring.   Sumar lóðirnar 

voru afgirtar, aðrar ekki.   Við eitt af mörgum húsum á 

þessari leið hékk útiljós.  Ljósið var vafið með 

einangrunarbandi til að verja ljósastæðið gegn ágangi 

regns og vinda.   Tuttugu sentímetra rafmagnssnúra sem 

búið var að tengja við perustæði hékk niður úr skyggninu 

yfir útidyrunum sem gerði að verkum að ljósið náði að 

sveiflast til í vindinum sem lék um það.   Engu var líkara 

heldur en að ósýnileg vera vildi gefa merki út í kolsvart 

myrkrið með þessum hætti.   Hönd birtist inn í húsinu á 

milli samandregna gardínanna til að opna gluggann og fá 

ferskan blæ inn í herbergið.   Höndin hvarf og 

gardínurnar runnu saman í miðjunni.   Í hvert sinn sem 

ljósið fyrir ofan innganginn sveiflaðist til hægri grillti í 

vindhana sem stóð sperrtur upp á þaki hússins.   Haninn 

snéri í austurátt sem benti til að vindur væri austanstæður 

þetta kvöld.   En þessi hani gat ekki galað.   Enda gerður 

úr járni og lífvana og að auki haugryðgaður.   En þrátt 

fyrir ryð gerði hann sitt gagn og sýndi ríkjandi vindátt.  

    Fyrir gluggum flestra húsanna í götunni voru 

samandregnar gardínur.   Gardínurnar byrgðu 

utanaðkomandi fólki sýn inn í þessa bústaði.   Eru 

heimilin enda friðhelg og einkasvæði fjölskyldnanna.   

Borgin minnti um margt á draugaborg.   Allt venjulegt 

fólk var heima hjá sér á þessum tíma dagsins og undirbjó 

hvíld næturinnar til að búa yfir nægri orku á komandi 

degi.   Eina fólkið sem var virkilega vakandi um þessar 

mundir var fólkið sem vakti á nóttinni og svaf á daginn.   

Fólk sem sat að sumbli og kneyfði ölið inn á skítugum 

bar.   Fólk sem gekk um borgina að næturþeli og gáði í 

sorptunnur borgarbúa í leit að einhverju ætilegu.   
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Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars voru einmitt komnir í 

námunda við einn barinn þar sem fólk næturinnar hafðist 

við á meðan barinn var opinn. 

    Hátt yfir höfðum þeirra heyrðu þeir í flugvél sem flaug 

yfir borgina.   En slíkt var ekki með öllu óþekkt á þessum 

tímum og héldu sumir menn því blákalt fram að um 

þýskar vélar væri að ræða sem vildu kanna landið og 

hugsanlega finna hentugan stað til að koma herdeild á 

land sem hertæki borg, bæi og sveit.   Svona pælingar 

heyrðust einnig inn í mörgum af þessum húsum sem urðu 

á leið vinanna og vöktu ugg hjá veiklunduðu fólki.   

Flugvélardynurinn minnkaði uns þeir heyrðu hann ekki 

lengur. 

    Hlátrasköll og glaumlæti fólksins urðu æ háværari er 

nær dró barnum.   Ungur karlmaður með húfu á höfðinu 

íklæddur hettuúlpu gekk yfir götunni og hvarf inn í 

reykmettað loftið inni.   Er þeir voru komnir til móts við 

staðinn var hurðin skyndilega rifin upp og dyravörðurinn 

kom með mann í gættina og fleygði honum út með vel 

völdum orðum: 

    “ Aumingi.   Vesalingur.   Bæjarómagi.   Réttdræpur 

drykkjuhrútur “ – dundu á eftir ofurölvi manninum úr 

barka dyravarðarins sem beitti engum vettlingatökum við 

starf sitt heldur tók af öllu afli á hálf meðvitundarlausum 

og bjargarlitlum manninum. 

    Manngreyið hrasaði um eigin fætur og valt niður þrjár 

tröppur áður heldur en hann lenti með höfuðið á undan á 

harðri mölinni fyrir neðan.   Maðurinn lá hreyfingarlaus 

þar sem hann hafnaði á jörðinni.   Dyravörðurinn hirti 
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ekki um að huga frekar að liggjandi manninum heldur 

snéri hann sér að dyrunum og gekk inn í reykmettað 

húsið og skellti á eftir sér hurðinni svo að rúðurnar 

hristust.   En áður en dyravörðurinn hvarf aftur inn í 

öldurhúsið leit hann augnablik yfir götuna og á mennina 

tvo sem þar voru og kallaði til þeirra: 

    “ Hér eru ekkert nema örlaga fyllibyttur og ódrengir af 

báðum kynjum sem réttast væri að skj...“ – Maðurinn 

náði ekki að ljúka við setninguna áður en dyrnar skullu 

að baki honum með miklum hvell.   Í rödd hans mátti 

greina reiði og gremju manns sem stundaði starf sem 

hann var ekki par hrifin af og jafnvel hataði í hjarta sínu.   

En líkt og mörgum öðrum hafði neyðin líka kennt 

þessum manni að spinna úr því sem til var. 

    Örlygur Freyr sá ekki annað en að brestur hafi myndast 

í einni af fjórum rúðum útidyrahurðarinnar.   Svo mikill 

var krafturinn þegar hurðin féll að stöfum. 

    Mennirnir stönsuðu á gangstéttinni hinum megin og 

fylgdust með hreyfingarlausum manninum.   Kalt var úti 

og ekki óhætt fyrir þá að yfirgefa liggjandi manninn án 

þess fyrst að huga að honum.   Hann gæti hreinlega 

ofkælst og dáið þar sem hann lá.   Hvorugur mannanna 

vildi hafa slíkt á samvisku sinni.   John Elefant hafði 

einmitt verið að fjalla um líknarverk og að menn ættu að 

hjálpa náunganum og fara ekki í manngreinarálit.   Hér 

stóðu þeir andspænis prófraun og kærkomnu tækifæri til 

að láta gott af sér leiða.  Eitthvað innra með þeim hvatti 

þá til að ganga yfir götuna. 
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars staðnæmdust við 

liggjandi manninn.   Vörubifreið kom akandi eftir 

holóttum veginum frá bryggjunni með pallinn fullan af 

fiski úr einum af fjölmörgum vertíðarbátum sem lönduðu 

í Reykjavík á þessum árstíma.   Ökumaðurinn leit 

örsnöggt á manninn þar sem hann lá án þess að sýna 

viðbrögð og hélt sína leið.   Brak heyrðist í gírkassanum 

þegar bílstjórinn færði gírstöngina milli gíra.   Liggjandi 

maðurinn vakti honum lítil viðbrögð.   Það glóði á 

vindlinginn þegar maðurinn saug reykinn að sér inn í 

bifreið sinni og blés honum svo frá sér út um opna 

bílrúðuna.   Kannski var slíkt sjón alvanaleg við þetta hús 

sem kunnugir létu sér ekki lengur bregða við. 

    Er mennirnir komu til liggjandi mannsins tóku þeir 

eftir því að blóð rann úr sári á höfði hans.   Maðurinn lá í 

roti.   Brjánn beygði sig niður og tók undir höfuð hans og 

aðgætti sárið, hversu djúpur skurðurinn á höfði hans 

væri.   Sárið var bara smá skeina. 

    Skyndilega fór maðurinn að hreyfa sig og er hann 

opnaði augu sín vissi hann í fyrstu ekki hvar hann var 

staddur eða hver þess maður var sem höfuð hans hvíldi í 

örmunum á og brást þegar við í vörn og sagði með 

ölvaðri æstri og hásri röddu: 

    “ Ætlarðu aftur að leggja á mig hendur og fleygja mér 

út úr húsinu vegna brotna glassins? “ 

    Örlygur og Brjánn komu honum í skilning um að þeir 

hefðu komið að honum liggjandi í götunni og hefðu 

ekkert illt í hyggju.   Ekkert vekti annað fyrir þeim heldur 

en að hjálpa honum aftur á fæturna. 
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    Brjánn fann að slaknaði á öllum vöðvum hans og hann 

varð rólegur og maðurinn áttaði sig.    

    Hann leit í kringum sig og á mennina tvo og sagði 

    “ þið tveir eruð góðir strákar. “ - Maðurinn hikstaði.   

    Hann bætti við: 

    “ Eitt sinn var ég á öðrum stað heldur en ég er á núna. 

“  

    Brjánn Hilmars leit upp og á Örlyg Frey og svo aftur á 

manninn og spurði hvort hann mætti ekki biðja fyrir 

honum áður heldur en þeir yfirgæfu hann. 

    Maðurinn leit undrandi á svipinn á mennina tvo og 

sagði: 

    “ Viljið þið biðja fyrir mér? “ 

   “ Já “ - sagði Brjánn ákveðinni röddu. 

    Maðurinn varð hálf vandræðalegur á beiðni Brjáns.   

Ekki var á hverjum degi sem fólk kom til hans og bað um 

að fá að biðja fyrir honum.   Manni sem var meira og 

minna drukkinn alla daga og þekktur í borginni sem 

slíkur.   Manni sem fólk sveigði hjá og fór yfir götuna er 

það mætti honum.   Konan hans hafði í engu betra orð á 

sér.   Enda drykkjukona sjálf.   En sannleikurinn blasti 

við honum.   Hjá honum stóðu tveir menn sem vildu fá að 

biðja og réttu fram hönd til hjálpar. 

    “ Bæn ætti nú ekki að saka neitt. “ -  Maðurinn hikstaði 

aftur og gaf frá sér langan ropa: 
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    “ En ég efast um að Guð vilji neitt með mig hafa eftir 

allt sem á undan er gengið í mínu lífi.   Eitt sinn þekkti ég 

hann ágætlega og bað oft til hans bænir en svo fóru aðrir 

hlutir að toga í mig sem enduðu þannig að ég gleymdi 

honum alveg og snéri mér í auknum mæli að henni Lillu 

minnar Páls og saman hölluðum við okkur æ meira að 

flöskunni.   Og hér er ég nú.   Liggjandi í örmum 

ókunnugs manns og Lilla mín ekki hér hjá mér eins og 

vanalega. “ 

    Eftir dálitla stund strauk maðurinn um hár sitt og fann 

að hárið var allt klístrað.   Er hann sá blóðið á höndum 

sínum spurði hann og æstist allur: 

   “ Hvað kom eiginlega fyrir mig? “   

    Brjánn Hilmars fann að vöðvar mannsins spenntust á 

ný og hann reyndi að standa á fætur en gat ekki vegna 

vínmagnsins í blóðinu.   Hann féll aftur í arma Brjáns og 

lá þar hreyfingarlaus og stundi þungann.   Þegar 

maðurinn var aftur orðinn rólegur sagði Brjánn honum 

frá því hvernig þeir hefðu komið að honum. 

    Lögregluþjón á vanabundinni eftirlitsgöngu 

staðnæmdist hjá fólkinu og spurði hvað hér væri 

eiginlega á seiði og hví maðurinn lægi þarna.   En áttaði 

sig fljótlega: 

    “ Nú ert þetta þú Páll minn.   Ertu enn búinn að koma 

þér í vandræði? “ - sagði lögregluþjónninn. 

    Greinilegt var að lögreglumaðurinn kannaðist við 

kauða og hafði eflaust oft þurft að hafa af honum afskipti 
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vegna ölvunarástands í starfi sínu sem lögreglumaður á 

götum borgarinnar.  

    Þrátt fyrir nærveru hins einkennisklædda 

ríkisstarfsmanns hélt Brjánn sínu striki og lagði hönd á 

höfuð mannsins og bað stutta bæn fyrir honum.   Páll 

þagnaði á meðan Brjánn bað bænina og lutu mennirnir í 

kring höfði á meðan.   Lögregluþjóninum fannst 

tilhlýðilegt og beygja höfuð sitt með hinum þrátt fyrir að 

honum þætti atvikið óvenjulegt á þessum tíma 

sólahringsins.   Messur fóru vanalega fram fyrir hádegi á 

sunnudögum á Íslandi en ekki á gangstétt á síðasta 

klukkutíma sólarhringsins og ekki einu sinni komin helgi. 

    Eftir bænina hjálpuðu þeir Páli á fætur og 

lögregluþjónninn sagðist nú taka við og koma drukknum 

manninum niður á stöð og kalla á lækni.   Hann þakkaði 

mönnunum fyrir að taka af tíma sínum og veita 

ósjálfbjarga borgara liðsinni sitt. 

    Lögreglumaðurinn stakk hendi sinni undir handlegg 

Páls.   Og saman gengu þeir í gagnstæða átt áleiðis til 

varðstofunnar.    

    Hinn nýendurfæddi maður og vinur hans voru alsælir 

með framvindu málsins og lofuðu Guð í 

kringumstæðunum.   Báðir höfðu fundið fyrir nærveru 

frelsarans á meðan þeir sinntu drukkna manninum sem 

kastað var út af öldurhúsi vegna brotins glass og rankaði 

við sér með ókunnuga menn yfir sér og sár á höfðinu. 

    Þeir héldu ferð sinni áfram. 
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    Skipin sem lágu út á ytri höfninni fyrr um kvöldið voru 

öll farinn og sást ekkert nema myrkrið á staðnum sem 

þau lágu á.   Tugir vaskra manna voru um borð í þessum 

skipum og enginn vissi fyrir víst hve mörg skipanna 

næðu heil í höfn.   Ferðin yfir Atlandshafið, sem líklega 

endaði í Múrmansk, var mesta hættuför sem kallaði á 

árvekni áhafnarinnar, samvinnu þeirra og fullrar aðgæslu.   

Tugir skipa fórst á þessari leið og fjöldi ungra manna 

sukku með skipunum eða króknuðu úr kulda þar sem þeir 

flutu um í björgunarvestunum.   Sigling skipanna endaði 

oft með hörmungum.    

    Klukkan var að ganga tólf þegar Örlygur Freyr lauk 

upp hliðinu heima og vinirnir gengu eftir stéttinni áleiðis 

að Hrísmóum sjö.   Er þeir gengu upp tröppurnar kom 

högninn á eftir þeim og nuddaði sér upp við fætur Örlygs 

eins og hann vildi segja: 

    “ Mjá..!   Ætlarðu ekki að strjúka mér um bakið?   

Mjá..! “ 

    Örlygur beygði sig niður og klappaði högnanum 

vinalega.   Það nægði til að högninn yfirgæfi þá og héldi 

á ný út í myrkrið.   Þaðan sem hann kom.   Vani.   Vani.   

Vani.   Líka hjá blessuðum skepnunum. 

    Örlygur Freyr stakk hönd sinni ofan í annan 

buxnavasann og dró þaðan upp lykill sem hann lauk upp 

hurðinni með og bauð vini sínum að kíkja inn.   Á meðan 

þeir gengu inn ganginn heyrðist sturtað niður úr 

vatnssalerninu innst á ganginum og hurðin inn á 

baðherbergið opnaðist og Lára, móðir Örlygs Freys, kom 

fram á náttsloppnum.   Á leiðinni inn ganginn batt hún 
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sloppinn utan um sig til að hann stæði ekki opinn að 

framan. 

    Hún heilsaði gestinum með handabandi og sagði: 

    “ Gaman að sjá þig aftur.   Fórstu þú á sama stað og 

hann sonur minn eða hittust þið á leiðinni hingað? “ 

    Brjánn Hilmars tók í útrétta hönd Láru og sagði: 

    “ Já, hvað svo sem fólki kann að finnast um það að þá 

hittumst við félagarnir á kristilegri samkomu.   Svona er 

nú bara lífið.   Menn hitta hvorn annan á ólíklegustu 

stöðum og á stundum þar sem síst skyldi. “ – sagði 

Brjánn og leit um leið á Örlyg og sló hann létt á öxlina.   

Örlygur Freyr skildi málið og hló við. 

    “ Af mér er allt gott að frétta og maður svo sem kvartar 

ekki.   Enda til lítils gagns að vera með vol og víl í dag.   

Öðru hvoru hef ég heppnina með mér og fæ handtak við 

uppskipun á fiski úr togurunum þegar verkstjórinn sér á 

mér aumur og velur mig úr hópnum sem mætir þar á 

hverjum morgni. “ - sagði Brjánn Hilmars. 

   “ Já “ - sagði Lára: 

    “ Við lifum einkennilega tíma í dag og má hver vera 

heppinn sem hefur fasta atvinnu eða fær handtak þennan 

eða hinn daginn.   Og er ég afar þakklát honum Hannesi 

kaupmanni fyrir að ráða son minn í fast starf í verslun 

sinni. “ 

    “ Guð blessi hann fyrir það. “ - sagði Brjánn við Láru. 
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    “ En nú er best að drífa sig í rúmið.   Gaman að hitta 

þig Brjánn og spjallið þið endilega saman. “ – Lára bauð 

góða nótt og hvarf inn í herbergi þeirra hjóna inn af 

stofunni.   

    Hálfvolg kaffilögg beið þeirra á hitabrúsa á 

eldhúsborðinu.   Félagarnir settust við borðið og ræddu 

margt um líðandi stund og það sem á daganna hafði 

drifið.   Kaffið á brúsanum nægði í tvo bolla.   Þar sem 

nauðsýnlegt var að spara létu þeir sopann sem til var 

duga og drukku kaffið þó drykkurinn væri ekki heitur. 

    Brjánn Hilmars sagðist sækja kirkju og vera í bænahóp 

með fólki sem kæmi reglulega saman á 

þriðjudagskvöldum klukkan 20,00 í heimahúsi í borginni.   

Þar byggju hjón sem væru virk á kristniboðsakrinum og 

hefði maðurinn farið erlendis til að boða trúna en væri nú 

heima hjá sér í smá fríi. 

    “ Svona er lífið “  -  sagði Örlygur Freyr: 

    “ Við fáum til landsins trúboða eins og John Elefant og 

sendum fólk sjálf á erlenda grund til að boða öðrum 

sömu trú.   Þetta fólk er svei mér hugað að fara svona út í 

óvissuna á þessum líka tímum. “ 

    “ Guð sér fyrir sínum og kemur sínu fólki aftur heilt 

heim, vinur sæll. “   Brjánn Hilmars hóstaði: 

    “ En veistu eitt Örlygur? - Jesús vill líka senda þig  -  

og mig  -  til að segja öðrum frá. “ 

    Brjánn hélt áfram og færðist allur í aukanna: 

    Í Jóhannesarguðspjalli segir frelsarinn eftirfarandi: 
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    “ Þá sagði Jesús aftur við þá:   Friður sé með yður.   

Eins og faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður.   

Og er hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og 

sagði:   Meðtakið heilagan anda.   Ef þér fyrirgefið 

einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar.   Ef þér 

synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað.   En 

einn af þeim tólf, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki 

með þeim, þegar Jesús kom. “   (Jóh 20:21-24) 

    “ Þú sérð bróðir, að Jesús vill senda allt fólk.   Ekki 

bara fáeina útvalda. “ 

    “ Nú sé ég að þú hefur verið að fræða þig í Biblíunni 

og hefur lært texta utanbókar.   En hví kallar þú mig 

bróðir? ” - sagði Örlygur og drakk restina úr 

kaffibollanum í einum teig. 

    “ Veistu eitt? “ - Örlygur þagnaði og tók upp úr vasa 

sínum vasklút og snýtti sér áður en hann hélt áfram: 

    “ Ég hef ekki enn lesið stafkrók í Biblíunni og þekki 

ekkert inn á hana enn sem komið er. “ 

    “ Hafðu engar áhyggjur.   Þú munt lesa og Guð mun 

fræða þig og gera göngu þína örugga og vissa.   Í 

Biblíunni er oft talað um bræður og systur, svo að ég 

svari spurningu þinni  -  bróðir. “  -  Sagði vinur hans 

með glettni:  

    “ En núna er víst kominn háttatími og því rétt að drifa 

sig heim og taka á sig náðir.   Aldrei er að vita nema ég 

hafi heppnina með mér í fyrramálið og fái vinnu sem 

endist mér út daginn.   Guð er góður. “ 
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stóðu báðir upp frá 

borðinu.   Á stéttinni kvöddust þeir og gekk Brjánn 

Hilmars niður tröppurnar áleiðis heim til sín.   Niðdimm 

nóttin var skollinn á.   Högninn sat við húshornið eins og 

stundum áður og fylgdist með þegar maðurinn gekk niður 

tröppurnar.   Tími högnans var núna.   Allt í einu sá kisa 

hreyfingu út í nóttinni og þaut af stað með öll 

skilningarvit sín opin.   Hún eltist við bráð. 
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Brjánn bíður í Biblíuleshóp. 

Fimmti kafli 

 

    Þremur vikum eftir snertingu Heilags Anda í lífi 

Örlygs Freys gekk hann eins og venjulega ásamt föður 

sínum til vinnustaðar síns.   Þótt vissulega mætti 

vöruúrvalið vera meira í verslun Hannesar gat fólkið 

samt keypt sér helstu nauðsynjar.   Og vissulega var ekki 

öll sú vara til í búðinni sem Hannes kaupmaður vildi 

gjarnan getað boðið sínum föstu viðskiptavinum.   Stríðið 

og höftin sem ríkistjórnin setti á reisti kaupmönnum 

landsins skorður sem bitnaði vitaskuld á öllum 

landsmönnum.   Aðgerðir yfirvalda komu samt fáum á 

óvart.   Þær voru skiljanlegar í skjóli atburðanna sem nú 

áttu sér stað í Evrópu.   Hendur Hannesar og annarra 

kaupmanna voru bundnar af skömmtunarkerfi 

stjórnavalda.    

    Sumar fjölskyldur sem gerðu innkaup sín hjá Hannesi 

kaupmanni fengu skrifað og áttu þær oft í mesta basli 

með að gera upp við kaupmanninn á settum tíma og 

skulduðu honum því lengur heldur en þær sjálfar kærðu 

sig um að gera.   En Hannes þekkti vel aðstæður fólks og 

vissi að hann fengi greitt undireins og fólkið hafði 

handbært fé.   Þetta var reynsla hans.  

    Örlygur Freyr hlýddi móður sinnar um að vera ekkert 

að tala um sína trúarreynslu við föður sinn.   Sjálfur lagði 

hann stund á lestur Orðsins inn í herberginu sínu á efri 

hæðinni og fékk opinberannir um eitt og annað sem 
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staðfesti að reynslan sem hann upplifði á samkomunni 

hjá John Elefant var ekta en ekki blekking vitfyrts huga.   

Hann tók framförum í trú sinni og þekkti frelsarann betur 

með hverjum deginum sem leið.   Honum hungraði og 

þyrsti eftir þessu stórfenglega Orði og að vita meira um 

afrek Jesús og um það hvernig hann starfaði á jörðinni.   

Kvöldin voru róleg heima og því upplagt að nota þau til 

lesturs í Biblíunni sem móðir hans hafði afhent honum 

daginn fyrir samkomuna.   Lífið hafði fengið á sig annan 

blæ hjá Örlygi Frey.   Sömuleiðis var hann ákveðinn í að 

fara veginn sem hann komst á hið örlagaríka kvöld í “ 

Skotinu. ”   Honum líkaði vel við að vera orðinn Guðs 

barn. 

    Kolareykur steig upp um skorsteininn á Hrísmóum 7.   

Eins og margt annað utandyra í húsinu var skorsteinninn 

einnig farinn að láta á sjá.   Steypan molnuð hér og þar 

og ekki til aur til að lagfæra strompinn.   En reykháfurinn 

gerði sitt gagn og skilaði reyknum sem kom við brennslu 

kolanna rétta leið út.   Hermóður hafði brugðið sér niður í 

kjallara áður en hann yfirgaf húsið um morgunninn til að 

moka kolum í ofninn og tendra eld í honum.   Stæk 

kattarhlandlykt mætti honum er hann opnaði hurðina inn 

í kjallarann sem benti til heimsóknar högnans.   Glugginn 

fyrir ofan ofninn stóð opinn eins og venjulega.   Dregist 

hafði að negla vírnet fyrir þennan ljóra.   Húsráðendur 

gátu því sjálfum sér um kennt að kötturinn komst inn í 

herbergið og sprændi á gólfið.   Hermóður lét vatn renna 

í fötu og skvetti vatninu yfir steypt gólfið og burstaði svo 

hraustlega yfir flötinn með strákústi til að losna við 

lyktina.   Aðgerð Hermóðs dugði vanalega.   Hann lauk 

verki sínu og gekk aftur út í morguninn. 
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    Gráleitur reykur kom úr reykháfum flestra 

nærliggjandi húsa.   Saman myndaði þetta þunnt reykský 

sem lagðist yfir umhverfið og gaf frá sér sérstakan ilm 

sem myndast við brennslu kola.   Ilm sem fólkið þekkti.   

Kolareykurinn gerði að verkum að snjórinn óhreinkaðist 

og fékk á sig einhvernvegin gráleitan blæ á stöku stað.   

Þvotturinn sem húsmæðurnar hengdu upp fékk stundum 

að kenna á þessum kolareyk sem kom yfir hreinan 

þvottinn og ataði hann sóti úr reykháfunum í kring.   

Sömuleiðis kragarnir á hvítu skyrtunum sem menn 

klæddust á tyllidögum.   En þetta bara fylgdi með þegar 

vindáttin var óhagstæð þvotti á snúrum og fatnaði 

fólksins.   Vildu menn á annað borð fá hita inn í hús sín 

var ekki um annað að ræða en að taka þessu með 

alíslenskri ró og brenna sínum kolum. 

    Ekki voru allir Reykvíkingar með heitt vatn úr 

þvottalaugunum til að hita með hús sín.   Enda aðeins 

búið að tengja hluta höfuðborgarinnar við þetta heita 

vatn.   En umræður voru nú í gangi í öllum flokkum um 

miklar og fjárfrekar hitaveituframkvæmdir.   Umræða 

sem teygði anga sína víða um borgina sem margir lærðir 

og ólærðir menn höfðu sína prívat skoðun á.    

    Daginn áður hafði kyngt niður töluverðum snjó á 

suðsvestur hluta landsins og var nokkra sentímetra 

jafnfallinn snjór í borginni sem orsakaði að feðgarnir óðu 

sumstaðar snjó upp í hné á leið til vinnu sinnar.   Þótt 

komið væri vor var snjór enn að falla af himnum.    

    Hermóður sagði syni sínum frá því að í gærmorgunn 

hefði hann og Brjánn Hilmars vinur hans lent saman í lest 

togara sem kom inn til löndunar um nóttina.   Von var á 
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öðrum togara með fullar lestar af fiski í  morgunsárið.   

Hermóður talaði um hve bjart hefði verið yfir Brjáni 

Hilmars og hve glaður hann hefði verið og talað á 

jákvæðum nótum.   Öfugt við marga aðra á svæðinu sem 

leifðu bölmóðinum og svartsýninni að merkja annað 

hvert orð sem þeir sögðu. 

    “ Ég þoli ekki fólk sem hefur neikvæðar skoðanir uppi 

í hvert sinn sem það opnar munninn. “ - sagði Hermóður 

við son sinn. “   Biturleika gætti í rödd hans. 

    Hermóður tók fram neftóbaksdósina og setti hæfilegan 

skammt á handarbak sitt og saug svo hressilega upp í 

nefið á meðan þeir gengu saman. 

    “ Ég er sammála þér, faðir minn.   En stundum er gott 

að láta orðinn sem maður heyrir ekki ná á sér tökum né 

heldur pirra sig. “ - sagði Örlygur Freyr við föður sinn. 

    Hermóður leit á Örlyg Frey með svip sem hann þekkti 

svo vel hjá föður sínum að hann átti alveg eins von á því 

að hann myndi svara honum í jafnvel æsingartón.   Eina 

sem Hermóður sagði var: 

    “ Það er satt.   Maður á ekki að láta orð annarra raska 

sinni eigin ró.   Og hvað er líka unnið með því?   Þetta er 

rétt hjá þér, sonur sæll. “ 

    Við enda götunnar skildu leiðir.   Örlygur stansaði 

augnablik við gatnamótin og horfði á eftir föður sínum 

ganga álútan niður götuna í átt að höfninni.   Kannski var 

faðir hans kominn með eilítinn kvíðahnút í magann?   

Kannski mundi hann ekki hafa heppnina með sér í dag 

líkt og gerðist í gær og þyrfti frá að hverfa með tvær 
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hendur tómar ásamt fjölda annarra fullfrískra og 

vinnufúsra karlmanna?   Skyndilega bað Örlygur til Guðs 

með sjálfum sér að faðir hans fengi frið í sínu hjarta og 

að verkstjórinn á bryggjunni tæki honum vel og veitti 

honum starf. 

    Kærleikur til föður síns streymdi um æðarnar þar sem 

hann stóð og horfði á manninn ganga til vinnu sinnar. 

    Bifreið verkstjórans stöðvaðist á gatnamótunum gegnt 

honum.   Móða var á framrúðunni sem verkstjórinn 

þurrkaði af með flötum lófa til að sjá betur út.   Svo tók 

hann á stýrinu.   Bifreiðin beygði til hægri og ók áleiðis 

til bryggjunnar og framhjá Hermóði án þess að bílstjórinn 

stöðvaði farartækið og kippti föður hans upp í og leyfði 

honum að sitja í spölinn sem eftir var. 

    Tíu mínútum síðar stóð Örlygur Freyr við bakdyr 

verslunarinnar.   Hann og stappaði niður fótunum á 

stéttinni og hristi af sér snjóinn og gekk inn og hengdi 

yfirhöfnina á snagann við innganginn hægra megin.   

Hann bauð góðan daginn á meðan hann batt á sig 

svuntuna og tók stöðu sína á bak við búðarborðið. 

    Hannes kaupmaður var mættur.   Hann snéri baki í 

Örlyg og raðaði síðustu pakkningunum af haframjöli 

samviskusamlega upp í hillu.   Haframjölspakkarnir voru 

í þremur stórum pappakössum og stóð einn kassinn á 

gólfinu við hlið Hannesar.   Kúnninn mundi verða glaður.   

Líklegt var að haframjölið staldraði ekki lengi við inn í 

versluninni.   Haframjöl hafði verið ófáanlegt í landinu í 

um það bil þrjár vikur og vart leið sá dagur sem fólk 

spurði ekki um þetta mjöl.   En núna hafði hagur 



65 
 

 

vænkast.   Hannesi hafði áskotnast hátt í fimmtíu pakka 

sending af vinsælu og eftirsóttu gæða haframjöli.    

    Bergþóra Guðmundsdóttir, kona Hannesar, var kominn 

aftur til starfa eftir veikindi sín og sat á kontórnum inn af 

versluninni og sýslaði með reikninga og færði til bókar 

hluti eins og til var ætlast.   Að hafa allt bókhald í lagi var 

brýnt.   Ekki bara fyrir skattayfirvöld landsins heldur líka 

rekstur verslunarinnar.   Gegnum bókhaldið var hægt að 

fylgjast nákvæmlega með vöru sem fór út og hvað 

vantaði og gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta 

vöntuninni.  

    “ Hagsýni vinur!   Hagsýni!   það er málið. “ - Eins og 

Hannes sagði svo oft við Örlyg Frey.    

    Í hádegishléinu kom Brján Hilmars inn í búðina.   

Hann var rjóður í kinnum og alsæll að sjá.   Fiskilyktin 

angaði af fötum hans sem var óræk sönnun um að 

verkstjórinn hefði sett hann í starf. 

    Örlygur Freyr stóð við borðið og raðaði 

sælgætismolum í lítil hólf undir glerplötunni.  

    Mennirnir heilsuðust með handabandi: 

    “ Í kvöld klukkan nítján þrjátíu ætlar Biblíuleshópurinn 

sem ég er í að koma saman á Þurugötu 3 og var ég beðinn 

um að koma við og bjóða þér að koma.   Þú veist hvar 

gatan er.   Hvað segir þú um boð mitt? “ 

    Brjánn Hilmars bar lófanna upp að andliti sínu og blés 

í þá á meðan hann beið svars. 

    “ Ég hef ekkert sérstakt fyrir stafni í kvöld og get því 
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komið. “ 

    “ Gott!   Við sjáumst þá í kvöld. “ 

    “ Hvað segir þú mér af föður mínum. “  -  spurði 

Örlygur og færði límbandsstandinn ofan á glerplötunni út 

á enda borðsins. 

    “ Það er allt gott af frétta af honum.   Verkstjórinn setti 

okkur aftur saman niður í lest og saman í stíu.   

Hermóður er góður maður og að auki hamhleypa til 

verka.   Heppnin var aftur með okkur í dag.   En nú verð 

ég að þjóta.   Matartíminn er senn liðinn og eins gott að 

vera kominn á sinn stað á settum tíma.   Í gær var 

skyndilega nýr maður kominn í stíuna við hliðina á okkar 

stíu vegna þess að sá sem þar átti að vera kom örlítið of 

seint úr mat og verkstjórinn rak hann og réð nýjan í 

staðinn. 

    Sjáumst í kvöld klukkan nítján þrjátíu á Þurugötu 3.   

Mundu!   Guð er góður. “ 

    Örlygur Freyr gladdist í hjarta sínu yfir fréttunum af 

föður sínum.   Hann þekkti vel hve mikilvægt var fyrir 

hann að hafa starf og getað séð fjölskyldunni farborða. 

    Eins og við var að búast fagnaði kúnninn yfir 

haframjölinu og rann varann hratt yfir búðarborðið og 

ofan í innkaupatöskur viðskiptavinanna.   Óheimilt var 

samkvæmt lögum frá háttvirtu Alþingi að afhenta meira 

heldur en tvo pakka á mann af ýmsum 

nauðsynjavarningi.   Þetta var hluti af 

skömmtunarlögunum sem tóku gildi þegar í upphafi 

styrjaldarinnar til hindra að fólk hamstraði varning. 



67 
 

 

    Um hádegisbilið stóðu þrír stórir pappakassar tómir á 

gólfinu í einu bakherbergi búðarinnar og biðu þess að 

verða fleygt á sorphauganna. 

    Á svipuðum tíma kom flokkur manna ríðandi á hestum 

niður götuna.   Í fylgd með þeim voru tíu hestar sem 

bundnir voru í tagl hvors annars og mynduðu sannkallaða 

hestalest.   Á þessa hesta höfðu mennirnir spennt reiðing 

og voru tvær meðal stórar töskur festar á hvern hest sitt 

hvorum megin.   Og héngu töskurnar niður með síðum 

skepnanna og reyrðar saman með ól undir kviði þeirra.   

Mennirnir riðu lestargang framhjá versluninni.   Ótal 

mörg hófaför komu í snjóinn á jörðinni við ferð manna 

og hesta.   Örlygur Freyr gekk að glugganum og fylgdist 

með hópnum ríða framhjá verslunarglugganum.   Þarna 

voru á ferð bændur úr Ölfusinu í kaupstaðferð að kaupa 

til nauðsynja sinna og búsins sem þeir ráku í sveitinni.   

Vorið var á næsta leiti og því ýmislegt sem þessum 

mönnum vanhagaði um fyrir sumarið, eftir langan og 

strangan vetur hinum megin heiðar. 

    Einn bóndinn gaf sér þó tíma til að stöðva hest sinn, 

stíga af baki og binda gripina við ein rafmagnstaurinn 

sem stóð þar rétt hjá og koma inn í verslun Hannesar.   

Maðurinn hafði mikið alskegg.   Rjóður í andliti með 

úlpuna hneppta upp í háls steig hann inn fyrir dyrnar og 

spurði Örlyg Frey hvort þeir ættu ekki nokkra pakka af 

haframjöli handa sér og sínu fólki heima: 

    “ Þær fréttir bárust mér til eyrna að þessi verslun hefði 

fengið vænan slatta sem hún væri nú að selja. “  -  sagði 

bóndinn úr Ölfisinu. 
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    En því miður.   Örlygur Freyr varð að upplýsa bóndann 

um það að allir pakkarnir hefðu horfið á eldingahraða yfir 

búðarborðið og væru nú uppurnir.  

    “ Það var synd og skömm “  -  Bóndinn hafði djúpa og 

mikla rödd.   Hendur hans voru hrjúfar og siggrónar eftir 

allt erfiðið sem sveitin bauð honum og hans fólki. 

    “ En ekki þýðir að fást meira um það “ – bætti hann 

við og snéri aftur við og gekk í átt að dyrunum.   Í 

dyrunum snéri hann sér við og spurði: 

    “ Hvenær kemur næsta vörusending til ykkar? “  

    “ Það er alls óvíst.   Líklega fáum við ekki aðra 

sendingu fyrr en eftir tvær vikur.   Þetta sem kom inn í 

morgun bjuggust við ekki við að fá fyrr heldur enn í 

fyrsta lagi í næstu viku.   Erfitt getur reynst að vita neitt 

með vissu á þessum tímum.”  -  sagði Örlygur. 

    “ Það er synd og skömm. “  -  sagði maðurinn aftur og 

hvarf út. 

    Við hestanna stoppaði hann stundarkorn og fletti frá 

sér úlpunni og tók fram lítinn vasapela og fékk sér góðan 

sopa úr fleygnum.   Örlygur sá manninn hrista sig eftir 

sopann sem var vísbending um að drykkurinn væri í 

sterkara lagi sem tæki vel í.   Hann strauk bleikalóttum 

reiðhestinum sínum á bak við eyrað, talaði fáein orð við 

klárinn, tók í tauminn á hinum klárunum sem voru 

meðferðis, sté á bak, sló í og flýtti sér á eftir félögum 

sínum, sem fengið höfðu dálítið forskot á manninn. 

    Örlygur fylgdist með þessu þar sem hann stóð við 
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búðarborðið og lauk við að koma sælgætismolunum fyrir 

undir glerplötunni á borðinu. 

    Enn einn dagurinn var að kveldi kominn og vinnudegi 

að ljúka. 

    Búið var að loka verslun Hannesar.   Örlygur Frey varð 

að drífa sig heim, gleypa í sig matinn, hafa fataskipti og 

koma sér svo af stað til vera örugglega á réttum tíma á 

Þurugötu 3.   Honum fannst það vera lítt viðeigandi að 

mæta of seint á sinn fyrsta fund Biblíuleshópsins. 

    Snjórinn hafði bráðnað töluvert yfir daginn og var 

orðið þokkalega fært um göturnar.   Jörðin stóð víðast 

hvar uppúr hvítri, eða gráleitri mjöllinni og hrósaði sigri í 

þetta skiptið yfir ísköldum snjónum.   Blautt var og voru 

sumstaðar pollar á götunum sem sneiða þurfti hjá til að 

komast leiðar sinnar.    

    Lára var tilbúinn með matinn er Örlygur Freyr kom 

móður inn um dyrnar.   Hermóður var ókominn og var 

von á honum seinna um kvöldið.   Eftir snöggann hand- 

og andlitsþvott settist pilturinn til borðs og hámaði í sig 

matinn.   Tíminn til stefnu var enda knappur og hann eftir 

að taka sig betur til og koma sér yfir á hinn staðinn. 

   “ Hvaða asi er þetta á þér.   Borðaðu matinn þinn örlítið 

hægar. “   sagði Lára. 

    Hún tók eftir flýtinum hjá syni sínum og vildi, eins og 

góðri móður sæmir, hægja örlítið á piltinum. 

    “ Hef ekki tíma   Þarf að vera mættur á annan stað eftir 

fáeinar mínútur. “  -  sagði Örlygur Freyr með munninn 
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fullann af soðinni ýsu og kartöflum. 

    Hann tók síðasta bitann af diskunum, stakk honum upp 

í sig, tuggði nokkrum sinnum og kyngdi á meðan hann 

hálf hljóp yfir gólfið og í átt að stiganum og hvarf upp á 

loftið.   Skömmu síðar kom hann aftur niður og var þá 

kominn í sitt fínasta púss, sparibuxur, jakka, hvíta skyrtu, 

hálstau og húfu með deri á og nýburstuðum skóm. 

    “ Hvað gengur eiginlega á?   Hafa þjóðverjarnir gert 

innrás og hertekið landið, eða hvað? “   Lára var eitt 

spurningarmerki í framan. 

    “ Þá myndi ég nú ekki hafa fyrir því að klæða mig 

svona upp. “  -  Örlygur hló og bætti við: 

    “ Mér var boðið að mæta í Biblíuleshóp sem hefst rétt 

strax.   Bless mamma, og takk fyrir matinn.   Vertu góð 

við pabba þegar hann kemur heim og gerðu vel við hann.   

Sjáumst síðar í kvöld.   Bless, bless. “ 

    Örlygur Freyr gekk hratt í átt að útidyrunum og var 

horfin eftir örskamma stund.   Minnstu munaði að hann 

hrasaði í skemmdum tröppunum í öllum flýtinum.   Með 

snarræði náði hann að halda jafnvæginu og komast heill 

niður á jafnsléttu. 

   “ Hverslags hverfibylur var nú þetta eiginlega. “  sagði 

Lára við sjálfa sig og tók diskinn af borðinu.   Hún gat 

ekki annað en brosað yfir öllum þessum flýti í honum 

sem alla jafna var svo rólegur.  

    Klukkan vantaði sjö mínútur í hálf átta þegar Örlygur 

Freyr stóð fyrir framan Þurugötu 3.   Honum hafði hitnað 
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svolítið á hraðri göngunni og var orðin móður og ákvað á 

bíða örlitla stund og kasta mæðinni áður en hann gerði 

vart við sig.   Til að vera ekki eins og smiðjubelgur frami 

fyrir ókunnugu fólkinu fannst honum hyggilega að kasta 

fyrst mæðinni. 

    Hann gekk að dyrunum bankaði varlega.    

   “ Er ég örugglega á réttum stað? “  -  Hugsaði hann 

með sjálfum sér. 

    Skömmu síðar heyrðist fótatak inni.   Maður á að giska 

sextugur með gleraugun á enninu kom til dyra.   

Maðurinn var gráhærður sem búið var að greiða aftur á 

hnakka og íklæddur hvítri skyrtu, fráhnepptri í 

hálsmálinu og bláleitu, ermalausu ullarvesti utan yfir 

skyrtuna sem allskonar fallegt munstur hafði verið 

prjónað í framann á í öllum regnbogans litum.   Ungi 

maðurinn rétti fram hönd sína, kynnti sig og sagði að 

Brjánn Hilmars hefði boðið sér að koma hingað og lesa 

með fólkinu í Biblíunni. 

    Húsráðandi bauð gestinn hjartanlega velkominn inn í 

sitt hús og sagðist gleðjast yfir komu hans.   Augu 

mannsins ljómuðu og var mikið líf í þessum augum eins 

og gjarnan er hjá fólki sem hefur gert Jesús að Herra í 

sínu lífi.   Nokkuð sem Örlygur Freyr tók orðið eftir.  

    Í anddyrinu tók maðurinn við yfirhöfn gestsins og 

bauð honum að setjast hjá hinum.   Þar sátu tólf 

manneskjur á ýmsum aldri.   Brjánn Hilmars var hvergi 

sjáanlegur en mundi eflaust láta sjá sig þarna á næstu 

mínútum.   Örlygur kannaðist við suma sem inni voru.   

Allir viðstaddir höfðu Biblíu meðferðis.   Í öllum 
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hamaganginum og flýtinum heima hafði hann gleymt að 

grípa Biblíuna sína með sér. 

    Bankað var á dyrnar og rödd konu heyrðist heilsa.   

Þessa rödd þekkti Örlygur.   Gamla konan var kominn 

sem settist við hlið hans á samkomunni með John Elfant 

á dögunum og hvatti hann að fara fram og þiggja 

fyrirbæn. 

    Skömmu síðar var aftur barið að dyrum.   Brjánn 

Hilmars var mættur með Biblíu í hönd.   Augljóst var að 

Örlygur Freyr var sá eini í hópnum án Biblíu.   En alltaf 

eru til ráð því húsbóndinn gekk að bókahillunni í stofunni 

og rétti Örlygi Frey aukaeintak sem hjónunum hafði 

áskotnast.   Allir inni skyldu fá að vera þátttakendur í 

lestrinum framundan.   Annað var óviðeigandi þegar 

menn komu saman til að lofa Drottinn. 

    Herbergið sem Örlygur Freyr var staddur inn í var 

ósköp venjulegt herbergi á Íslensku alþýðu heimili.  

Stofan var hlýleg og búinn húsgögnum sem lengi höfðu 

fylgt íbúunum.   Blár skjöldur hékk á veggnum gengt 

honum.   Á þessum skyldi voru rituð nokkur Biblíuvers.   

Við hlið hans héngu myndir af fjölskyldu fólksins, 

börnum, mökum þeirra og barnabörnum og líklega líka 

foreldrum gestgjafanna.   Fögur, lífleg blóm voru í 

glugganum sem horfðu til þeirra og minntu um margt á 

nýútsprungna blómarós í fegurð sinni. 

    Húsbóndinn stóð á fætur: 

    “ Ég bíð ykkur velkominn á þessa stund.   Fyrir þá sem 

ekki þekkja mig þá heiti ég Grétar Hansson og kona mín 

er Birgitta Zimzen.   Við hjónin höfum nokkrum sinnum 



73 
 

 

farið í ferðir út á landsbyggðina til að boða fólki trúna á 

upprisinn frelsara og einnig út fyrir landsteinanna sömu 

erinda.   Í kvöld ætlum við að eiga notalega stund saman.   

Við bjóðum sérstaklega velkominn nýliðann í hópnum.   

Hvað sagðist þú, vinurinn, aftur heita?   Já, Örlygur Freyr 

Hermóðsson.   En Örlygur er æskuvinur Brjáns Hilmars 

bróðir okkar í Kristi sem við þekkjum öll sem hér erum 

stödd. “ 

    Örlygur Freyr fann til friðar innanum allt þetta 

ókunnuga fólk.   Það var nýlunda fyrir hann að vera 

kynntur svona sérstakleg á mannamóti.   Hann skynjaði 

engan flokkadrátt í kringum sig sem einkennir svo oft 

mannlegt samfélag.   Þvert á móti fann hann samhug og 

kærleika þeirra sem sjálfir höfðu fengið að kynnast 

altumlykjandi og elskandi frelsara.    

    Grétar stóð á fætur og sótti gítarinn sem hékk í ól upp 

á vegg á milli tveggja glugga sem vísuðu út í garðinn.   

Hann smeygði ólinni yfir höfuðið og axlirnar, stillti 

hljóðfærið, fann réttu tónanna og sagði: 

    “ Ágætu systkini!   Eigum við ekki að syngja eins og 

þrjú lög áður en við hefjum lesturinn? “ 

    Grétar hóf upp raust sína og söng um leið og hann sló 

strengi gítarsins.   Loftið inni fylltist af lofgjörð til 

Drottins.   Örlygur Freyr kannaðist bara við eitt af 

þessum þremur lögum.   Lag sem var sungið á samkomu 

hjá John Elefant.   Þar sem hann kunni ekki textann 

utanbókar og hafði hann ekki uppskrifaðan fyrir framan 

sig gat hann ekki sungið með hinum.   En það gerði 

ekkert til?   Hann bara naut þess að fá að vera innanum 



74 
 

 

allt þetta lofandi og biðjandi fólk og finna og skynja 

nærveru sjálfs Drottins allt í kring. 

    Biblíulesturinn var 14 kafli Jóhannesarguðspjalls og 

fór þannig fram að sá sem leiddi hóf lestur og svo tók 

næsti maður við uns allir inni höfðu lesið sín vers. 

    Textinn sem Örlygur Freyr las var svohljóðandi: 

    “ Trúið mér, að ég er í föðurnum og faðirinn í mér.   

Ef þér gerið það ekki, trúið þá vegna sjálfra 

verkanna.   Sannlega, sannlega segi ég yður:   Sá sem 

trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk, sem ég gjöri.   

Og hann mun gjöra meiri verk en þau, því ég fer til 

föðurins.   Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það 

mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í syninum.   

Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra 

það. “   (Jóh 14:11-14) 

   Grétar stöðvaði lesturinn þarna og tók til máls: 

    “ Textinn sem þú, Örlygur minn, fékkst er mikilvægur.   

Hann segir að ekkert sé að óttast hjá þeim sem trúir og að 

fólk, eins ég og þú, Örlygur, muni gera meiri verk heldur 

en Jesús vann ef þú heldur fast í Drottinn og hvikar ekki 

frá sannfæringu þinni og trú og hlustar eftir rödd hans og 

gerir vilja hans.   Og Jesús undirstrikar að ef við biðjum 

hann einhvers í sínu nafni muni hann gera það. “ 

    Grétar lauk máli sínu og lesturinn hélt áfram uns búið 

var að lesa allan kaflann og skoða Orðin betur og eins og 

Andi Guðs opinberað hverjum fyrir sig á stundinni.   

    Örlygur hafði sannarlega fengið eitthvað til að ígrunda 
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og skoða betur.   Kannski vildi Drottinn senda hann í 

trúboð.   Kannski mundi hann leiða hann til einhvers með 

sömu sýn sem væri tilbúinn til að fara þegar kallið kæmi.   

Kannski?????   Allskonar spurningar skutu upp í kolli 

hans.   Eftir stundina voru bornar fram veitingar, kaffi og 

kökur sem frúin sá um að baka.  

    Klukkan var rúmlega tuttugu og þrjú þegar Örlygur 

Freyr yfirgaf íbúa Þurrgötu 3 ásamt Brjáni Hilmars og 

hinum gestunum. 

    Brjánn Hilmars fannst eins og Drottinn væri að kalla 

sig í trúboð.  Örlygur Freyr fann samhljóm við vin sinn.   

Eitthvað spennandi og nýtt var að gerast hjá þessum 

bræðrum í Jesús Kristi. 
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Drottinn kallar á sína menn 

Sjötti kafli 

 

    Á leiðinni heim ræddu þeir margt um Guð og hvað 

þeir töldu hann vera að tala til sín.   Orðið “ trúboð “ 

snerti hjarta Örlygs og var ekki annað að heyra en að hið 

sama hafi einnig gerst hjá Brjáni.   Ef Guð var að kalla 

þá, mundu málin líka skírast.   Framundan hjá Örlygi 

Frey var biðtími og stund bænarinnar til að Guð fengi 

tóm til að opinbera vilja sinn. 

    “ Örlygur Freyr!   Hvað er að bærast um í þínu hjarta á 

þessu augnabliki?   Sjálfum finnst mér Drottinn knýja 

mig um skref í átt til sín. “ - Brjánn Hilmars vildi deila 

þessu með kærum bróðir í Kristi. 

    “ Mér finnst Drottinn vera að banka á hjarta mitt og 

segja mér að vera viðbúinn og duglegan við að lesa í 

Orðinu næstu daga og vikur. “    

    “ Veistu eitt? “  -  Örlygur hneppti jakkanum þéttar að 

sér og lagaði húfuna til á höfðinu. 

    “ Ég finn Drottinn Jesús leika um mig allan og trúi að 

hann leiði stórkostlega hluti fram í mínu lífi. “ 

    Greinilegt var að Drottinn talaði til þeirra beggja hvorn 

á sinn hátt eftir stórkostlega Biblíulestund heima hjá 

Grétari og Birgittu sem sjálf höfðu verið erindrekar 
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Krists í mörg ár og frætt fólk um lífið í Jesús og flutt 

erindi um hann víða. 

    Kvöldið var notalegt þótt hitastigið mætti vera hærra.   

Himininn var þakinn skýjum svo ekki sást lengur í 

stjörnurnar sem blikka jarðarbúa milljónum saman og 

blasa við öllum sjáandi augum á heiðskýrum og dimmum 

næturhimninum.   Rólegheitin lágu í loftinu líkt og á 

liggjandanum sem myndast á undan aðfalli eða útfalli.   

Kannski var þetta lognið á undan ægilegu stormviðri?   

Guð einn þekkti það mál. 

    Ung kona kom skyndilega gangandi á móti þeim út úr 

myrkrinu.   Konan ýtti á undan sér kerru með ungabarni í 

og fór mikinn.   Barnið svaf vært innpakkað í hlýjan 

kerrupokann.   Yfir kerruna framanverðri var spennt 

svunta sem hlífði bæði barni og pokanum með barninu í 

og veitti góða vörn gegn vindi og óhreinindum sem gátu 

komið frá malargötunni sem kerran rann eftir.   Konan 

hafði greinilega dvalið lengur en góðu hófi gegndi á þeim 

stað sem hún var á.   Það mátti ráða af flýti hennar á 

göngunni.   Mennirnir buðu konunni gott kvöld.   Konan 

tók undir kveðjuna og hvarf að baki þeirra.   Dálítið ískur 

barst frá kerruhjólunum þegar þau snérust ósmurð á 

öxlinum og rúlluðu eftir steinóttri götunni.   Ískrið í 

hjólunum að baki þeim minnkaði uns eyru þeirra námu 

hljóðið ekki framar. 

    Mennirnir héldu áfram að spjalla saman og velta 

hlutunum fyrir sér sem þeir upplifðu á- og eftir 

Biblíulesstundina á Þurugötu 3.   Gat það virkilega verið 

að Drottinn ætlaði þessum tveimur ungu mönnum sama 

hlutskipti og Grétari og Birgittu og að ferðast um landið 
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og tala Guðs Orð við fólk sem bjó í litlu þorpunum 

hringinn í kringum landið sem stundaði sjóróðra og vann 

afla bátanna í landi árið um kring?    

    Allt þetta kallaði á fjölda spurninga sem þeir, 

bláfátækir mennirnir úr Reykjavík með litla reynslu af 

Guði, veltu fyrir sér. 

    Hvernig átti þeir til að mynda að fara í ferð út á land?   

Vissulega gátu þeir lagt hnakk á hesta og stigið á bak 

með Biblíu og annan nauðsynlegan farangur í 

hnakktöskunni og riðið út fyrir borgarmörkinn áleiðis út í 

fagra sveitina.   Sannleikurinn var að hvorugur átti hest 

né hafði aðgang að tömdum fákum.   Peninga höfðu þeir 

litla handbæra á þessari stundu og fátt sem benti til að úr 

myndi rætast hjá þeim.   Og þó svo að þeir gætu útvegað 

sér reiðskjóta.  -  Hvað svo? 

    Hvernig átti þeir að framfleyta sér og hvar að gista?   

Mundi fólkið ekki bara hlæja að þessum tveimur 

stráklingum úr Reykjavík sem komu í þorpið þeirra til að 

tala um Jesús Krist og það á háannatímanum?.   Og 

hvernig áttu þeir að bregðast við spurningum sem þeir 

mundu þurfa að standa frami fyrir um styrjöldina sem 

tröllreið allri Evrópu?   Margt saklaust fólk lét lífið á 

miskunnarlausan og hræðilegan hátt í þessari styrjöld, 

bæði karlar, konur, börn, gamalt fólk og ungt fólk, afar, 

ömmur, mæður, feður, frændur, frænkur, vinir og 

vinkonur.   Fólk eins og þeir sjálfir sem þráðu að fá að 

lifa rólegu lífi með fólkinu sem því þótti vænst um og 

vildu eyða dögunum með?   Gat verið að til væri algóður 

Guð á tímum blóðsúthellinga og hörmunga, þar sem 

upplausnin ríkti við hvert fótmál og neyðarhrópa 



79 
 

 

manneskja barst úr öllum áttum?   Styrjöld sem þegar 

hafði kallað fram margskonar skort sem bitnaði jafnt á 

fólkinu hvar í stétt sem var, sem kallaði allt hið versta 

fram í samfélaginu og hjá því fólki sem á annað borð var 

óheiðarlegt í hjarta sínu og var tilbúið til að notfæra sér 

ástandið til að græða á stórfé?   Allskonar 

svartamarkaðsbrask var stundað af óprúttnum mönnum í 

þessum löndum sem sprengjurnar féllu í. 

    Hvernig átti þeir, tveir stráklingar úr höfuðborginni, að 

bregðast við slíkum spurningum eða útskíra hluti fyrir 

fólki sem kannski var hrætt inn í sér og reitt út í Guð?   

Nei.   Ólíklegt var að þeir væru hinir útvöldu.   Þetta 

hlaut að vera eitthvað sem þeirra eigin hugur hafði fundið 

upp á sem þeir ræddu svo ákaft um á leið sinni heim. 

    Mitt í öllum þessum vangaveltum og efa barst rödd til 

Örlygs.   Röddin ómaði innra með honum og virtist koma 

samtímis úr öllum áttum, eins og hann væri staddur í 

miðjum sal fullum af orðum sem þeyttust fram og til 

baka og endurvörpuðust frá einum vegg yfir á annan og 

þutu framhjá honum allt í kring á eldingahraða.   Orðinn 

sem röddin talaði voru skír: 

    “ Ég er sá, sem ég er.   Og hann sagði:   Svo skalt þú 

segja Ísraelsmönnum:   Ég er sendi mig til yðar. “  

(2Mós 3:14b) 

    Eftir þessa skrítnu reynslu sína snéri Örlygur sér að 

Brjáni: 

    “ þetta var einkennilegt.   Til mín barst rödd rétt áðan 

sem talaði orð innra með mér.   Aldrei áður hef ég 
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upplifað neitt þessu líkt en er samt viss um að það var 

Guð sem talaði til mín. “    

    Brjánn Hilmars snéri sér að Örlygi og sagði: 

    “ Hvað sagði röddin við þig.   Leyfðu mer að heyra 

orðinn sem töluð voru.   Má vera að ég geti útskírt 

eitthvað fyrir þér: “ 

    Brjánn horfði spenntur á vin sinn.   Sjálfur hafði hann 

upplifað svipaða hluti í sínu eigin lífi fáeinum dögum fyrr 

á stað sem hann átti ekki von á að Guð talaði til sín.   

Ofan í lest á togara, með fisk á sting á leið í land til 

vinnslu. 

    Örlygur varð svolítið vandræðalegur í framan við 

þessa beiðni Brjáns en lét samt undan og þuldu öll Orðin 

sem hann heyrði.   Innra með sér var hann spenntur eftir 

að fá útskíringu og hvað raunverulega hafði gerst.   Eitt 

var hann samt sannfærður um.   Guð hafði talað. 

    Eftir dálitla þögn snéri hann sér að honum og sagði frá 

orðunum sem röddin talaði til hans.   

    “ Þetta er merkilegt “ - Brjánn strauk sér yfir hárið 

aftur á hnakka: 

    “ Ég var einmitt að fletta í Gamla testamentinu mínu 

áður en ég lagðist til svefns í gærkvöldi og rakst þá á 

nákvæmlega sömu Orð og þú heyrðir. “ 

    Örlygur leit furðu lostinn á vin sinn: 

    “ Ætlar þú virkilega að segja mér að það sem ég sagði 

þér áðan séu orð sem þegar standi skráð í Biblíunni?   Og 
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hvar get ég þá flett þeim upp.   Mig langar til að sjá þau 

með mínum eygin augum og lesa meira.   Maður minn 

lifandi!   Hvað er hér eiginlega í gangi? “ 

    Aldrei áður hafði neitt þessu líkt hent í lífi hins unga 

manns sem virka daga afgreiddi vörur yfir búðarborð í 

verslun í höfuðborginni og tók við peningum á móti úr 

hendi viðskiptavinanna ásamt því að raða varningi upp í 

hillur samkvæmt ákveðnum reglum sem Hannes 

verslunareigandi gaf honum strax á hans fyrsta 

vinnudegi. 

    “ Orðinn sem þú sagðir mér og ég las sjálfur í 

gærkvöldi eru minnir mig í fyrstu Mósebók. “ 

    “ Mósebók já? “  -  Örlygur horfði hugsandi upp í 

loftið, strauk sér um hökuna og spurði: 

    “ Hvar get ég keypt Mósebók?   Ég minnist þess ekki 

að hafa séð Mósebók uppstillta í bókabúðinni.   Nýverið 

að minnsta kosti. “ 

    “ Hún tilheyrir nú Biblíunni sem liggur á borðinu við 

hliðina á rúminu þínu og stendur fremst í Gamla 

testamentinu. “  -  sagði Brjánn án þess að gera 

athugasemd við vanþekkingu vinar síns.    

    “ Nú er það já. “  -  Örlygur Freyr, hóstaði og bætti 

hlæjandi við: 

    “ Þarna sérðu!   Ég á ýmislegt eftir ólært í fræðunum 

og sannast sagna hef ég ekki mikið velt Gamla 

testamentinu fyrir mér.   Ég mun áræðalega gera 

bragarbót á þessu strax í kvöld og bæta við þekkinguna.   
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Vitaskuld gengur það ekki til lengdar að bera ekki kennsl 

á bækurnar sem Biblían samanstendur af. “    

    Mósebók.  -  Röddin  -  og að Orðinn sem röddin talaði 

til hans væru þegar skráð í bók bókanna fannst Örlygi 

stórmerkilegt. 

    Mennirnir röltu áfram eftir götunni og voru báðir djúpt 

sokknir niður í hugrenningar um Guð og Son hans Jesús 

Krist. 

    Eftir nokkra skrefa þögla göngu sagði Örlygur: 

    “ Eru þær margar Mósebækurnar eða er bara um eina 

að ræða? “  -  Örlygur stakk höndum sínum í 

buxnavasann til að fá eilítið meiri yl í fingurna. 

   “ Mósebækurnar eru fimm talsins og kenndar við Móse 

sem Guð útvaldi sérstaklega til að leiða Ísraelsmenn frá 

Egyptalandi og til fyrirheitna landsins. “  -  Brjánn 

Hilmars svaraði spurningum Örlygs eftir bestu getu. 

    Á gatnamótunum lá vegur í átt að bryggjunni og í hina 

áttina og inn í eitt af mörgum íbúðarhverfum borgarinnar.   

Á þessum gatnamótum skildu leiðir.   Brjánn Hilmars fór 

til hægri og gekk upp svolitla brekku áleiðis heim en 

Örlygur fór yfir götuna og beint áfram.   Heimili þeirra 

voru í sitt hvoru hverfinu þótt tiltölulega skammt væri á 

milli þeirra.   Orðið var áliðið dags og báðir þurftu að rísa 

snemma úr rekkju næsta dag.    

    Biblían í lófa Brjáns Hilmars sveiflaðist fram og til 

baka með sveiflu handleggsins um leið og hann gekk 

hröðum skrefum götuna sem hann hafði svo oft farið um 
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og leikið sér á og við á sínum yngri árum ásamt félögum 

sínum á svipuðu reki.   En núna var hugur hans ekki 

bundin ærslum og leikjum æskuáranna heldur uppfullur 

af alvarlegum pælingum um skaparann og verkinn sem 

Jesús Kristur vann með dauða sínum og upprisu. 

    Örlygur Freyr herti gönguna eftir að leiðir þeirra 

skildu.   Dálítil þreyta var í honum eftir verk og amstur 

dagsins.   En honum leið vel og var sáttur og glaður í 

hjarta sínu. 

    Heima var logandi ljós í glugganum sem snéri að 

götunni.   Að öllum líkindum sat Hermóður, faðir hans, í 

stólnum í stofunni með blað í hönd og las nýjustu fréttir 

af gangi þjóðmála og þess sem var að gerast út í heimi.   

Slökkt var í herberginu inn af stofunni.   Lára móðir hans 

var sennilega sofnuð. 

    Handfangið á hliðinu var lykkja gerð úr tógi.   Örlygur 

Freyr tók í lykkjuna og hliðið laukst upp fyrir honum eins 

og í hundruð annarra skipta.   Skyndilega heyrði hann í 

flugvél.   Flugvélin kom úr vestri.   Örlygur staldraði ögn 

við áður en hann steig í neðstu tröppuna.   Eitthvað innra 

með honum sagði honum að breyta þannig og fylgjast 

með hvað væri í gangi fyrir ofan sig.   Hann leit til lofts 

án þess að koma auga á flugvélina og varð að láta sér 

nægja að fylgjast með henni af hljóðinu einu saman.   

Flugvélin flaug beint yfir höfði hans og svo áfram yfir 

höfnina þar sem hún tók beygju.   Engu var líkar heldur 

en að flugmaðurinn væri að kanna aðstæður þótt myrkrið 

grúfði yfir höfuðborg Íslands á þessum tíma 

sólarhringsins.   Greinilegt var að flugvélin flaug lágflug.   

Það merkti hann af hávaðanum frá flugvélarmótornum.   
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Flugvélarniðurinn lækkaði en jókst svo aftur er vélin kom 

nær manninum sem stóð á jörðinni og fylgdist með gangi 

mála.   Örlygur heyrði að hún tók annan hring yfir 

borginni og fór svo langt frá honum að hann rétt greindi 

vélarhljóðið.   Enn kom hún og flaug fyrir ofan hann úr 

austri.   Eftir dálítinn tíma heyrðist ekki lengur í 

flugvélinni sem kom í niðadimmu til að skoða eitthvað 

sem Örlygur Freyr gat engan veginn gert sér í hugarlund 

hvað væri.   Myrkrið hefur nefnilega þann hvimleiða 

eiginleika að hylja allt sem á jörðinni er sjónum manna.   

Dýpri merking hlaut að liggja til grundvallar þessu 

lagflugi flugmannsins.   En hver sem ástæðan var talaði 

sannleikurinn sínu máli.   Flugvélin birtist í háloftunum 

og sveimaði yfir borgina í fáeinar mínútur áður heldur en 

hún hvarf aftur í vestur og til hafs, þaðan sem hún kom. 

    Sannarlega lifir heimurinn einkennilega tíma um 

þessar mundir þar sem margt óvenjulegt og skrítið gerist. 

    Hurðin opnaðist og faðir hans kom út á stétt til að anda 

að sér fersku lofti áður heldur en hann tæki á sig náðir.   

En það gerði hann stundum á kvöldin og staldraði þá 

dálitla stund við á stéttinni. 

    “ Sæll, sonur minn!   Hvað dvelur þig hér úti í 

kvöldinu klæddur sparifötum?   Ertu ekki orðinn 

gegnkaldur? “  -  Hermóður tók fram neftóbaksdósina og 

fékk sér skammtinn sinn af tóbaki á handarbak sitt og 

saug svo hressilega upp sitt hvora nösina og burstaði það 

sem afgangs varð af handarbaki sínu. 

    “ Ég var að fylgjast með flugvél sem flaug svo lágt yfir 

húsunum að manni fannst maður eitt augnablik getað 
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snert búk vélarinnar og klappað flugmanninum á kollinn. 

“ 

    “ Já, einhvern hávaða heyrði ég áðan á meðan ég las 

blaðið.   Hvað ætli flugmaðurinn hafa viljað hingað og á 

þeim tíma sólahringsins sem myrkrið er hvað svartast?   

Varla hefur manngreyið nú séð mikið í öllu þessu svarta 

myrkri? “  -  Hermóður velti neftóbaksdósinni nokkra 

hringi milli handa sinna áður en hann stakk henni aftur í 

vasa sinn.   Þetta gerði hann til að tóbakið þéttist ekki of 

mikið í ílátinu, að hans áliti.    

    “ Ekki er gott að geta sér til um það. “  -  sagði 

Örlygur: 

    “ Eina sem ég veit með vissu er að flugvélin flaug yfir 

og fór í nokkra hringi yfir borginni áður heldur en hún 

tók stefnuna út á hafið. “ 

    Hann gekk upp tröppurnar og staldraði við hjá föður 

sínum og naut útsýnisins yfir byggðina í kring. 

    Ljós voru enn logandi í sumum húsum.   Manneskjur 

sáust bregða augnablik fyrir í gluggum en hurfu 

jafnharðan aftur.   Þær voru eins og flöktandi strá sem 

sveigðist til í vindi eða flugur sem flugu um og virtust 

hvergi eira sér.   Stundum til hægri.   Stundum til vinstri.   

Á eilífum þönum.   En svona er bara lífið.   Fólk verður 

að sinna margháttuðum málum sjálft og standa upp úr 

stólum og gera verkin.   Ljósin í þessum húsum 

slokknuðu eitt af öðru á meðan þeir enn töluðu saman.    

    “ Ég var að lesa um það í blaðinu áðan að herlög væru 

tekin í gildi Hollandi og landið allt komið undir kvöðina 
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sem herlögin leggja á íbúanna.   Í borgunum í Hollandi er 

víða verið að prófa loftvarnir til að þjóðin geti varist ef 

allt skildi fara á versta veg, líkt og útlit er fyrir að muni 

gerast, ef marka má fréttaflutninginn. “  -  Hermóður leit 

hugsi á son sinn. 

    Greinilegt var að málið hafði vakið ýmsar hugsanir í 

höfði hans.   Hermóður hélt áfram á sömu braut: 

    “ Svíar eru einnig byrjaðir að gera ráðstafanir og hlaða 

sandpokum til varnar loftárásum.   Ýmsir sænskir 

atvinnurekendur í Stokkhólmi hafa hlaðið sandpokum 

fyrir utan skrifstofur sínar og aðrar byggingar til varnar 

fólki sínu og eigum.   En slíkur viðbúnaður hefur ekki 

áður sést í þessari sænsku borg. 

    Hinn norski Qusling hefur gert sjálfan sig að æðsta 

manni í Noregi eftir að nasistarnir hertóku landið og 

styðst við grein í norsku stjórnarskránni sem gerir ráð 

fyrir að forsætisráðherrann taki að sér ríkisstjórn þegar 

konungurinn eða krónprinsinn eru ekki í landinu.   Ég 

veit ekki hvar þetta brjálæði endar.“  -  sagði Hermóður. 

    “ Pabbi. “ - Örlygur Freyr lagði handlegg sinn á öxl 

föður síns: 

    “ Er ekki til einhver lögg á brúsanum inni?   Förum inn 

og fáum okkur smá kaffisopa. “  -  þetta sagði hann til að 

stöðva tal hans.   Hann þekkti föður sinn og vissi að 

svona pælingar gátu kallað fram hughrif sem hafði burði 

til að halda fyrir honum vöku langt fram eftir nóttu. 

    Er feðgarnir voru að stíga inn fyrir þröskuldinn veitti 

Örlygur Freyr athygli litlu ljósi sem barst eftir götunni 
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sem var fyrir neðan Hrísmóa og lá samhliða þeim.   Litla 

flöktandi ljóstýran kom nær og fór framhjá.   Grannur 

maður á reiðhjóli var þar einsamall á ferð á reiðhjólinu 

sínu, líkt og svo oft áður.   Maðurinn bjó í nokkra húsa 

fjarlæg frá fjölskyldu Örlygs við þessa götu ásamt konu 

og þrem ungum sonum.   Honum fannst sem hjólið væri 

ákveðið svar inn í allar spurningarnar sem kviknuðu eftir 

að Drottinn hafði snert hann fyrr um kvöldið og vakið 

honum hugsanir um trúboð um landið.   Gat verið að 

reiðhjólið væri svar við spurningunni um hvernig hann 

og Brjánn Hilmars kæmust um landið?   Snöggt mat hans 

á stöðunni var að reiðhjól væri eitthvað sem hann myndi 

ráða við að eignast. 

    Örlygur Freyr gekk ásamt föður sínum inn í eldhúsið.   

Hálfvolgt kaffi beið þeirra á brúsanum.   Hermóður fór að 

glugganum, lokaði honum og dró svo gardínurnar fyrir 

áður en hann opnaði einn eldhússkápinn og tók fram tvo 

vatnsglös og skipti innihaldi brúsans jafnt á milli þeirra.   

Það nægði til að fylla bæði glösin til hálfs.   Hann bar 

glasið upp að vörunum og fékk sér sopa, lagði glasi aftur 

frá sér á borðið, snéri sér að Örlygi og spurði: 

    “ Hvaðan varst þú að koma?   Þú varst farinn út þegar 

ég kom úr vinnunni í kvöld? “ 

    Örlygur Freyr teygði sig í sitt glas og drakk bleksvart 

kaffið áður en hann svaraði spurningu föður síns.   

Raunverulega var hann að biðja sinn himneska Föður um 

visku.   Hvernig rétt væri að svara spurningu Hermóðs án 

þess að einhver vitleysa á milli þeirra byrjaði. 
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     Allt í einu barst honum sama rödd sem talaði til hans 

fyrr um kvöldið.   Röddin sagði: 

    “ Sannleikurinn er sagna bestur. “ 

    Örlygur Freyr drakk annan sopa úr glasinu og sagði 

svo: 

    “ Ég fór að hitta fólk sem býr í Þurugötu 3.   Inndælt 

fólk sem kemur reglulega saman í þessu húsi til að lesa 

saman í Biblíunni, biðja og leita Guðs.   Svo ég segi þér 

alla söguna pabbi, að þá kom til landsins fyrir nokkrum 

vikum enskur predikari John Elefant að nafni og hélt 

samkomu í -“ Skotinu. -“   Þessi maður birtist allt í einu 

inn í versluninni og bað leyfis að hengja upp eina 

auglýsingu.   Ég mætti á þessa samverustund eftir að 

hann bauð mér sjálfur að koma.   Eitt leiddi af öðru og nú 

hef ég játað Jesú Krist sem höfðingja minn.   Honum hef 

ég valið að fylgja. “  -  Örlygur Freyr gladdist í hjarta 

sínu vegna hreinskilni sinnar. 

    Hermóður horfði stundarkorn á son sinn.   Teygði sig 

svo eftir glasinu á borðinu, kláraði úr því og sagði rólegri 

röddu: 

    “ Mig grunaði að eitthvað hefði gerst.   Ég hef 

nefnilega séð töluverðar breytingu verða á þér 

undanfarnar vikur og fór að velta því fyrir mér hverju 

þetta sætti.   Nú er komin skíring á hlutina.   Ég dæmi þig 

ekki og virði val þitt og þú verður áfram sonur minn og 

vinur sem fyrr.   En ekki reyna að tala um fyrir honum 

föður þínum.   Þú þekkir afstöðu mína til málsins.   Hún 

er og verður óbreytt.   Allt atvinnuleysið í landinu, 

kreppan og nú þetta strí......“ 
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    Hermóður lauk ekki við setninguna heldur lét hér 

staðar numið.  Hann stóð upp frá borðinu, bauð Örlygi 

Frey góða nótt og gekk inn til svefnherbergis síns.   Þar 

háttaði hann sig og lagðist við hlið konu sinar, sem svaf 

værum svefni. 

    Örlygur Freyr sat eftir og hugsaði áfram margt.   Hann 

var föður sínum þakklátur fyrir að taka upplýsingum hans 

um afturhvarfið til Jesús æsingalaust.   Einnig var hann 

Láru þakklátur fyrir það að hafa ekki sagt föður sínum frá 

ákvörðun sinni.   Sannleikurinn var sá að málið var hans 

eigið sjálfstæða val sem hann sjálfur vildi fá að bera fram 

fyrir Hermóð á réttum tíma.   Þessi tími kom einmitt í 

kvöld er þeir sátu saman yfir kaffisopanum.   

Raunverulega steig faðir hans skrefið sjálfur með 

spurningu sinni án þess að gera sér grein fyrir málinu.   

Þannig vinnur Guð líka oft á tíðum. 

    Á leið sinni upp til herbergis síns var hann enn með 

hugann við orðinn sem sátu í hjartanu.   Hann var 

ákveðinn í að leggja fyrir Brjánn Hilmars sýnina 

varðandi reiðhjólið, hvort þarna væri ekki einmitt komið 

svarið um hvernig þeir kæmust um landið sitt til að boða 

fólkinu fagnaðarerindið. 

    Örlygur Freyr settist á rúmið sitt og tók Biblíuna í 

hönd sem hann gleymdi heima áður en hann fór í sinn 

fyrsta Biblíuleshóp, fletti af handahófi í bókinni og rakst 

þá á þessa ritningagrein: 

    “ En þú Ísrael, þjónn minn, Jakob, sem ég hefi útvalið, 

þú afsprengi Abrahams ástvinar míns.   Þú, sem ég þreif 

frá endimörkum jarðarinnar og kallaði þig frá ystu 
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landsálfum hennar og sagði við þig:   Þú ert þjónn minn, 

ég hefi útvalið þig og eigi hafnað þér!   Óttast þú eigi, því 

að ég er með þér.   Lát eigi hugfallast, því að ég er þinn 

Guð.   Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri 

hendi réttlætis míns. “ (Jes 41:8-10) 

    Örlygur Freyr varð enn á ný gersamlega orðlaus.   

Orðinn stóðu þarna og þau töluðu beint inn í hjarta hans 

og hann skynjaði þar sem hann sat á gamla slitna rúminu 

sínu inn í litla kvistherberginu sem var í gömlu lúnu 

byggingunni sem var heimili hans, að það var í vilja 

Guðs að fara í þessa ferð.   Allt innra með honum 

staðfesti þetta og gerði hann fullvissan, og að reiðhjólið 

væri farartækið sem flytti hann á milli staða.   Svarið var 

komið.   Þetta samanlagt fyllti hann gleði og honum 

langaði mest til að stökkva á fætur og hrópa af öllum lífs 

og sálarkröftum upp til Guðs og sýna honum á þann hátt 

allt sitt þakklæti.   En Örlygur Freyr varð samt að sitja á 

sér.   Húsið var hljóðbært og foreldrarnir sváfu í 

herberginu undir hans herbergi.   Og sannarlega þurftu 

þau á hvíldinni að halda.  

    En Örlygur gat gert eitt.   Lyft höndum sínum upp til 

Guðs og gengið um herbergið í bljúgri bæn.   Sem hann 

og gerði.   Þegar hann svo leit á klukkuna sá hann sér til 

undrunar að hún var langt genginn í tvö.   Hann hafði 

verið á biðja til Guðs í bráðum einn og hálfan klukkutíma 

gangandi um gólfið í litla herberginu sínu á loftinu. 

    “ Vá, maður!   Þetta var sko aldeilis heljarstökk í Anda 

Guðs. “  -  hugsaði Örlygur með sjálfum sér og átti fullt í 

fangi með að skella ekki upp úr vegna sinna eigin 
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hugsanna og því sem hafði gerst hjá sér síðustu nítíu 

mínúturnar. 
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Ákvörðunin. 

Sjöundi kafli 

 

    Eilítið hafði hvesst af norðri.   Vindur smaug inn um 

óþéttan opnanlegan gluggann þótt búið væri að krækja 

honum aftur með tveim krækjum.   Vindurinn náði samt 

að smeygja sér meðfram köntunum og hreyfa gardínurnar 

lítillega sem héngu fyrir herbergisglugganum.   Hálf kalt 

var inn í herberginu.   Haglélshrina buldi á glerinu og 

bárujárnsklæddu þakinu.   Haglhrinan fór ekki framhjá 

íbúa herbergisins.   En Örlygur Freyr var orðin þreyttur 

eftir langan og sumpart strangan dag og sofnaði vært með 

haglélstónlistina glymjandi í eyrum sínum og frið í 

hjartanu eftir bænina og lofgjörðina til Drottins.   Og svaf 

hann vært til morguns. 

    Klukkan sjö um morguninn glumdi vekjaraklukkan 

sínu vanbundna glamri.   Nýr dagur var hafinn.   Ný átök.   

Nýr sigur.   Nýjar vangaveltur.   Ný andlit sem dagurinn 

myndi færa hinum unga manni.   Allt þetta í bland við 

endurtekinn verk.   Verk sem þó voru ný. 

    “ Handtak sem gert var í gær er ekki sama handtak sem 

unnið er í dag þó handtakið sé eins gert. “ - líkt og 

Örlygur Freyr heyrði eitt sinn af munni Hannesar 

kaupmanns.   Ákveðin speki lá í orðum Hannesar sem 

Örlygur hugleiddi endrum og sinnum.   Kannski til að 

minna sjálfan sig á að dagurinn væri nýr en ekki 

eftirlíking af gærdeginum.    
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars hittust oft og ræddu 

þá gjarnan um það sem framundan var hjá þeim og það 

sem Guð var að fræða þá um varðandi ríki sitt.    

    Ennþá hafði hann ekki komið sér í það verk að segja 

vini sínum frá svarinu sem hann var viss um að Guð væri 

búinn að gefa honum.   Hann beið eftir réttum tíma.   Þeir 

höfðu um svo margt annað að ræða og fræðast að þetta 

framkvæmdaleysi hans kom ekki að sök.   Og kannski 

var það líka vilji Guðs að hann hinkraði ögn með fréttina. 

 

 Dagar og vikur líða. 

    Stríðið hélt áfram með sínum vægðarlausu 

blóðsúthellingum og hörmungum af mannavöldum.   

Dagblöðin voru dugleg við að birta fréttir af 

voðaatburðum sem herirnir frömdu.   Allt þetta var 

blandað saman við auglýsingar um leiksýningar 

leikfélaganna og hinar ýmsu uppákomur í bænum, nýja 

saumastofu sem kona ein var búinn að opna og vildi að 

fólk vissi af, um fund hjá Slysavarnarfélaginu sem var 

frestað og allskonar aðra hluti sem þóttu skipta máli og 

menn gátu lesið um í blöðunum sínum eða heyrt um í 

Ríkisútvarpinu á þeim tímum dagsins sem útsendingar 

útvarpsins stóðu yfir og heyrðust í viðtækjum íbúa.    

    Fréttirnar greindu frá nasistunum sem geystust yfir 

land og láð og virtust vera með öllu ósigrandi.   Herjum 

Hitlers hafði þegar tekist að sölsa undir sig fjölda landa 

og var norðurlöndunum hvergi hlíft við yfirgangi og 

hroka manns sem vildi ná öllum heiminum og ríkja yfir 

honum í krafti herstyrks og eigin hugmynda.   Margt fólk 
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botnaði lítt í Hitler.   En þeir voru til sem báru fyrir 

þessum manni óttablandna virðingu. 

    Danir og norðmenn þoldu nú hersetu óvinveitts hers.   

Innrásarherinn framgekk með hörku og sumpart 

miskunnarleysi.   Fangelsanir voru daglegt brauð.   Svona 

fregnir og margar aðrar fregnir bárust frá fólki sem til 

þekkti í stríðhrjáðum löndunum og fjölmiðlarnir sáu 

ástæðu til að setja í blöð sín og birta. 

    Íslenskir sjómenn tóku áhættu er þeir sigldu yfir hafið 

með fisk á markaðina í Grimsby og Hull á Englandi og 

Aberdeen á Skotlandi.   Stundum sigldu íslensku 

togararnir með skipalestunum yfir hafið og urðu áhafnir 

þeirra þá vitni að árásum óvinarins og sáu þegar skip 

sukku í sæinn á ógnarhraða.   Erfitt var um vik varðandi 

bjarganir á sjómönnunum sem svömluðu lafhræddir um í 

sjónum.   Skipalestin varð að halda hraða og áætlun.   Að 

stoppa gat þýtt auðvelt skotmark fyrir kafbát og að eitt 

skip til viðbótar hafi horfið í hina votu gröf.   

Tundurspillar bandamanna sigldu til sitt hvorrar hliðar 

við lestarnar fram og til baka meðfram skiparöðinni og 

vörðu þær eins og best þeir gátu fyrir hættunni sem 

leyndist neðansjávar.   Um borð í hverju skipi var staðinn 

varðstaða sem skimaði eftir hættunni sem bæði gat komið 

neðansjávar og úr háloftunum.   Áhættan var hluti af 

starfi sjómannsins sem sigldi yfir Atlandshafið til 

Evrópu.   Siglingar togaranna gáfu vel í aðra hönd fyrir 

útgerð og áhöfn og var um leið hvatning fyrir þessar 

útgerðir að halda áfram að sigla til enskra og skoskra 

með fisk innanborðs. 
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    Atvinnuleysið herjaði enn á landsmenn og voru 

stjórnvöld með ýmsar ráðagerðir og plön á sínum borðum 

til að útvega fólki starf þó ekki væri nema tímabundið.   

Lítils háttar vegavinnuframkvæmdir, atvinnubótavinna, 

voru í gangi á nokkrum stöðum í boði valdhafa og fengu 

einhverjir vinnu við vegagerð og þáðu laun í staðinn. 

    Vegna stríðsástandsins og að Dönsk jörð var hertekið 

svæði og danski konungurinn gat af þeim sökum ekki 

sinnt embættisskyldum sínum við íslendinga ákvað hann 

í samráði við danska ríkið að flytja ákvörðunarvaldið 

flyttist yfir til íslensku ríkisstjórnarinnar.   Ástand 

heimsmálanna var óvisst.   En á litla Íslandi gengu 

hlutirnir fyrir sig með venjubundnum hætti.   Fólkið lifði 

á því sem til var og án þess sem ekki var fáanlegt. 

    Örlygur Freyr stóð á bak við búðarborðið með 

svuntuna bundna framan á sig.   Viðskiptin voru róleg.   

Annað slagið rataði kúnni inn um dyrnar og bað um hluti 

sem til voru í búðinni eða hluti sem voru ófáanlegir.   

Hannes sat á bak við skrifborðið í herberginu bakatil 

ásamt Bergþóru konu sinni.   Saman blöðuðu þau í nótum 

og skráðu sumt í þykka og fyrirferðamikla bók. 

    Allskonar fólk gekk fyrir glugga verslunarinnar.   

Sumir voru á hraðferð, aðrir gengu rólegum skrefum 

þangað sem leið lá.   Húfur og hattar voru áberandi á 

höfðum karlamannanna sem veginn fóru.   Annarskonar 

höfuðföt tilheyrðu kvenfólkinu.   

    Tveir strákar í stuttbuxum með derhúfu á hausnum og í 

skóm sem höfðu verið sólaðir með gömlum bíldekkjum  -  

svokallaðir bíldekkarar  -  hlupu um á götunni framan við 
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búðargluggann og léku sér með gjörð sem skoppaði á 

undan þeim.   Gjörðin hafði einhvern tíman tilheyrt 

reiðhjóli en nú var búið að klippa teinanna burt svo að 

hringurinn einn var eftir. 

    Áhyggjuleysið lá í loftinu.   Kyrrðin fyllti umhverfið 

og náði til margra hjartna sem þarna voru. 

    Gróðurinn hamaðist við að koma sér upp á yfirborð 

jarðarinnar.   Hann þráði að fá að teyga í sig sumarið og 

lífga við náttúruna eftir langan og dimman vetur.    

    Örlygur Freyr gekk út úr búðinni og staðnæmdist 

stundarkorn á stéttinni.   Sólin sem hafði falið sig á bak 

við ský fann sér leið framhjá skýinu og baðaði jörðina 

sínu undursamlega ljósi.   Hitinn kom samstundis.   

Sólargeislarnir gerbreyttu öllu í umhverfinu og mynduðu 

línur með mismunandi löguðum skuggum og glampa í 

rúðum.   Ástæða var til að setja upp sólgleraugu. 

    “ Svona er Guð “ - hugsaði Örlygur með sjálfum. 

    “ Fullur af hita og gleði og góðum hlutum.   Alveg eins 

og sólin sem brýst fram og baðar andlit mitt geislum 

sínum og lýsir upp umhverfið og gerir það á margan hátt 

öðruvísi en það var fyrir aðeins fáeinum mínútum. “ 

    Maðurinn, sem Örlygur sá kvöldið góða, steig hjólið 

sitt eftir götunni og hjólaði framhjá Örlygi í nokkra metra 

fjarlægð.   Maðurinn var á heimleið.   Lítill böggull frá 

póstinum lá kyrfilega bundinn á bögglaberanum fyrir 

aftan hnakkinn og ofan við hjólhlífina.   Maðurinn 

veifaði hendi til Örlygs og bauð honum góðan daginn um 

leið og hann steig hjólið sem mesta hann mátti.   Hann 
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var greinilega að flýta sér.   Þótt mennirnir þekktust lítið 

voru þeir samt málkunnugir og höfðu í fáein skipti átt 

orðastað saman. 

    Örlygur Freyr fannst Guð vera að staðfesta hið fyrra 

með komu mannsins á hjólinu í annað sinn og undirstrika 

það sem hann var með í hyggju varðandi hann sjálfan og 

það trúboð sem Örlygur hafði borið í hjarta sínu í fáeinar 

vikur. 

    Hann gekk aftur inn og notaði auða tímann sem 

myndaðist til að raða krukkum með Marmelaði í upp í 

eina hilluna.   Hannes sat ennþá í herberginu bakatil 

ásamt konu sinni og sinnti bókhaldsvinnunni.    

    Miðaldra karlmaður gekk inn og bað leyfis um að 

hengja lítinn miða á töfluna við hlið allra hinna miðanna.   

Leyfið var auðsótt.   Manninn kannaðist Örlygur Freyr 

ekki við og minntist þess ekki heldur að hafa séð hann 

áður, hvorki inn í versluninni né heldur á götu úti.   

Kannski var þessi maður nýfluttur til borgarinnar?    

    Maðurinn stóð fyrir framan töfluna með báðar hendur 

uppréttar og límdi lítið bréf á töfluna með glæru 

límbandi.   Taflan var skrúfuð föst á vegginn með fjörum 

litlum skrúfum og ætluð fólki sem vildi auglýsa hluti til 

sölu eða óska eftir hlutum til kaups.   Sumir kölluðu eftir 

starfi, aðrir húsnæði og allt þar á milli.   Allskonar 

beiðnir voru á þessari töflu.   Sumar auglýsingarnar voru 

dulbúið hróp fólks eftir hjálp. 

    Þegar maðurinn hafði lokið verki sínu gekk hann að 

afgreiðsluborðinu og bað Örlyg um kaffipakka, 

kaffibætir, molasykur og einn lítra af mjólk.   Maðurinn 
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skimaði hillurnar með augum sínum eins og sá sem leitar 

einhvers: 

   “ Láttu eitt súkkulaðistykki fylgja með í pokanum.   

Krakkarnir verða áreiðanlega glöð að fá súkkulaðibita.   

Það er nú ekki svo oft sem þeim blessuðum stendur 

súkkulaðibiti til boða. “ 

    Örlygur tók fram pappírspoka, raðaði innkaupunum í 

hann og rétti manninum svo pokann.   Ókunni maðurinn 

greip veskið í jakkavasa sínum og greiddi upphæðina 

sem Örlygur nefndi.   Hann staldraði enn við og virtist 

hugsi.   Snéri sér svo að Örlygi og spurði: 

    “ Þekkirðu einhvern sem vantar reiðhjól?   Svo vill til 

að ég hef í mínum fórum tvö reiðhjól sem ég þarf að 

selja.   Bæði reiðjólin eru í fínu standi, nýmáluð og á 

nýjum dekkjum.   Fínir gripir sem munu endast nýjum 

eigendum lengi með réttri meðferð.   Ég spyr þig, væni 

minn, ef það mætti verða til þess að þú kannski minntist á 

þetta við fólk sem kemur hingað að versla.   Nánari 

upplýsingar eru á miðanum sem ég var í þessu að hengja 

upp. “    

    “ Ja “  -  Örlygur klóraði sér í höfðinu: 

    “ Það vill nú svo til að mig vantar reiðhjól. “  -  Hann 

var svolítið vandræðalegur í framan.    

    “ Ég geng með ákveðna hugmynd í maganum og gætu 

reiðhjól einmitt verið lausn inn í málið.   Hvað kosta 

þessi hjól þín?  -  Örlygur fann fyrir nærveru Drottins. 
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    Maðurinn nuddaði hökuna nokkrum sinnum áður en 

hann svaraði spurningunni: 

   “ Ég var að hugsa um selja hvort hjól á   -   humm   -   

hundrað og fimmtíu krónur.   En varla þarftu nema eitt 

reiðhjól?   Nema þú viljir kaupa bæði og hafa annað til 

reiðar á ferðum þínum? “  -  Maðurinn talaði í glettnum 

tón.   

    Örlygur Freyr veitti síðustu orðum mannsins ekki 

athygli.   Nokkru síðar kveikti hann þó á perunni: 

    “ Þú átt við það, já. “  -  sagði hann og brosti.  

    Andspænis Örlygi Frey stóð ókunnur maður sem þurfti 

að losna við reiðhjól.   Ekki eitt heldur tvö reiðhjól.   Í 

vitund Örlygs miðaðist trúboðið um landið við Drottinn 

Jesús við stýrið, hann sjálfan og Brján Hilmars.   Þannig 

hafði hann séð málið frá fyrstu tíð og var viss um að Guð 

vildi hafa hlutina svona.   Maðurinn andspænis honum 

gat ekki verið tilviljun.   Guð hlaut að vera að svara 

honum og gefa honum ákveðna lausn. 

    “ Hundrað og fimmtíu krónur fyrir eitt reiðhjól finnst 

mér vera dálítið hátt verð hjá þér. “ 

    “ Má vera “ - sagði maðurinn. 

    “ En þau líta út alveg eins og ný og eru kostagripir. “ - 

Maðurinn reyndi að virkja og efla áhugann sem hann 

skynjaði hjá Örlygi Frey. 

    “ Örlygur minn!   Talaðu stundarkorn við mig. “  -  

Hannes kallaði á hann úr herberginu á ganginum. 
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    Hann bað manninn að afsaka sig augnablik á meðan 

hann spjallaði við vinnuveitanda sinn. 

    Hannes leit upp frá skjölunum, lagði frá sér 

blekpennann, færði gleraugun upp á ennið og sagði. 

    “ Mér þætti vænt um það að þú ræddir ekki einkamál 

þín í vinnutímanum.   Ég heyrði til ykkar hingað inn.   

Þetta eru reglur sem ég hef sett mínu starfsfólki sem ég 

bið það vinsamlegast um að virða. “ 

    Örlygur Freyr bað Hannes afsökunar og gekk aftur 

fram:    

    “ Leyfðu mér að hugleiða þetta mál í dálitla stund.   En 

mér finnst verðið samt fullhátt. “ 

    Á stéttinni fyrir utan búðina tók Örlygur Freyr í hönd 

hins ókunna og kvaddi hann.   Eftir fáein skref snéri 

maðurinn sér við og sagði. 

    “ Þú getur fengið bæði reiðhjólin fyrir hundrað og 

tuttugu krónur.   Hvernig lýst þér á það? “ 

    “ Gefðu mér þrjá daga til að svara þér.   Ég þarf fyrst 

að bera þetta undir einn vin minn. “ 

    Maðurinn samþykkti málið og gekk hröðum skrefum 

burt.  

    Hinn skyndilega hugarfarsbreyting mannsins kom 

Örlygi Frey á óvart.   Hann átti ekki von á henni.   þetta 

merkti að hvort reiðhjól var komið niður í sextíu krónur.   

Greinilegt var að Drottinn ætlaði honum að eignast þessi 

hjól.   Að vísu hafði hann enn enga hugmynd um það 
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hvernig hann ætti að greiða reiðhjólið, eða reiðhjólin, 

ákvæði hann að kaupa þau bæði.   Ljóst var að Drottinn 

varð sjálfur að koma inn í málið til að gera kaupinn að 

alvöru valkosti.   En það koma tímar og það koma ráð. 

    Á settum tíma gekk Hannes að dyrunum og snéri 

lyklinum í skránni.   Komið var kvöld og verslunin lokuð 

til morguns.   Örlygur var ákveðinn í að koma við hjá 

vini sínum á heimleiðinni og segja honum öll skringilegu 

tíðindin sem fyrir hann hafði borið um daginn.   Eilítil 

spenna gætti hjá honum og hann flýtti sér eftir götunni.   

Hann hafði svo margt við hann að tala að hann átti í 

mesta basli með að taka ekki á sprett og hlaupa eins hratt 

og hann gat. 

    Ys og þys ríkti allt í kring.   Bílar af öllum gerðum og 

tegundum brunuðu framhjá.   Flaut og stundum hróp   -   

og blótsyrði   -   bárust honum til eyrna.   Börn léku sér á 

gangstéttunum og á lóðunum við húsin og heyrðist langar 

leiðir í þeim.   Þau hlupu hvort á eftir öðru og tuskuðust 

lítillega í ærslum sínum barnaskap.   Á lóðum sumra 

húsanna gat að líta frátekin svæði sem börnin voru búinn 

að merkja sér í túninu heima.   Svæðin voru afmörkuð 

með litlum spýtum sem búið var að stinga niður í jörðina 

og mynda ferhyrninga og strengja bandspotti á milli 

spýtnanna og gera girðingu.   Innan ferhyrningsins voru 

leggir og skeljar og kjálkabein úr kindum sem áttu að 

tákna fé, hesta, kýr og önnur dýr sveitarinnar.   Þegar 

hann sjálfur var yngri lék hann sér oft með þessum hætti 

heima ásamt Brjáni Hilmars og öðrum strákum og 

stelpum úr hverfinu.   Og var þá ýmislegt sagt og margt 

spekúlerað. 
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    Húsið sem Brjánn Hilmars bjó í var tvílyft timburhús 

með tveimur fjölskyldum á sitt hvorri hæðinni.   Brjánn 

bjó á efri hæð hússins ásamt móðir sinni.   Í kringum 

húsið var lóð sem en hafði ekki verið girt í kringum.   

Dálítið drasl var á lóðinni. 

    Örlygur staðnæmdist framan við útidyrnar og knúði 

ákveðið á með bognum vísfingri.   Bank, bank, bank 

heyrðist er fingurinn skall ótt og títt á tréhurðinni.   

Matarilmur lá í loftinu frá opnum eldhúsglugga á neðri 

hæð hússins.   Enda kominn sá tími dags að menn gengju 

hvað úr hverju til kvöldverðar.   Fótatak heyrðist inni og 

hurðin laukst upp.   Brjánn Hilmars stóð í gættinni.   

Hann hafði verið heima um daginn því að enga vinnu var 

að hafa við höfnina að þessu sinni.   Í lífinu skiptast á 

skin og skúrir. 

    Pottur með saltkjöti í kraumaði á eldavélinni uppi.   

Móðir Brjáns, Þuríður Karldóttir, hrærði með stórri sleif í 

pottinum og snéri baki í mennina er þeir gengu inn.   

Þuríður var dálítið þybbinn um mittið.   Faðir Brjáns 

Hilmars fórst er báturinn sem hann starfaði á hvarf í hafið 

með manni og mús fyrir fáeinum árum.   Þuríður gifti sig 

aldrei aftur og bjó hún ein í húsinu ásamt Brjáni.   Hin 

börnin voru öll flogin úr hreiðrinu og kominn með sínar 

eigin fjölskyldur. 

    “ Brjánn minn legðu diskanna á borðið “ - heyrðist í 

Þuríði þar sem hún stóð við eldavélina og snéri sleifinni í 

hringi ofan í pottinum. 

    Sökum anna við eldamennskuna hafði hún ekki enn 

veitt gestinum athygli.   Er hún leit upp breiddist breytt 
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bros yfir varir hennar og hún heilsaði gestinum og bauð 

hann velkominn inn á sitt heimili og baðst jafnframt 

afsökunar á að hafa ekki heyrt í þeim. 

    Brjánn Hilmars lagði þrjá diska á borðið.   Ekki var 

annað tekið í mál nema Örlygur snæddi með þeim. 

    Saltkjötið bragðaðist vel og var alveg passlega salt.   

Ekki gerði hvíta sæta sósan minna gagn.   Eftir matinn 

stóðu þeir upp frá borðunum og Brjánn bauð honum til 

herbergis síns þar sem þeir fengu næði til að spjalla.   Í 

herberginu var eitt rúm, tveir stólar, og borð.   Ofan á 

borðinu lá Biblían.   Þrjár myndir héngu á veggnum.   Ein 

mynd var af föður Brjáns Hilmars, önnur af Þuríði móður 

hans.   Á þriðju myndinni sást báturinn sem faðir hans 

hafði starfað á, sem sökk í sæ.   Báturinn, Fossi RE 35, 

var smíðaður úr tré og var fjörtíu tonn að stærð og 

málaður hvítum litum.   Undir myndunum var strengdur 

tau borði um eins metra langur sem á stóð: 

    “ Drottinn er líf mitt og yndi.   Drottinn blessi heimilið. 

“ 

    Annað var þar ekki fyrir utan gardínurnar fyrir 

glugganum, uppþornað blóm gluggakistunni, tveggja 

fermetra grænrósóttur teppabútur undir borðinu, könguló 

sem hljóp yfir gólfið og suðandi fiskifluga sem reyndi allt 

hvað hún gat til að komast út í frelsið en fann enga leið til 

þess þó að opnanalegi glugginn stæði opinn upp á gátt og 

hún flygi í sífellu framhjá þessum glugga:  

   “ Sumt er blindara heldur en allt sem blint er “ - 

hugsaði Örlygur Freyr á meðan hann horfði á 

örvæntingarfulla leit flugunnar út í lífið fyrir utan. 
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    Er þeir voru sestir var bankað á hurðina og Þuríður 

kom inn með rjúkandi kaffi á könnu og tvo fanta, ásamt 

mjólk og kandís í skál.   Örlygur vatt sér beint að efninu 

og sagði Brjáni frá því hvað Guð væri að tala til sín og 

frá manninum sem fyrr um daginn hafði boðið honum til 

kaups tvö reiðhjól í toppstandi og frá hinni skyndilegu 

verðlækkun um meira en helming frá upprunalegu verði.   

Mikill sannfæringarkraftur lá í þessum orðum sem ekki 

fór framhjá Brjáni.   Áhugi hans var vakinn og fann hann 

samsvörun í sínu eigin hjarta við orðum Örlygs.   

Trúarsannfæring þeirra óx líka hröðum skrefum og þeir 

gerðu sér æ ljósara að fólk varð að fá að heyra um Jesús 

sem raunverulegan valkost í sínu lífi.   Að þessu leiti 

voru hjörtun samstillt og áhuginn til staðar. 

    Og núna sátu þeir inn í herbergi í Reykjavík og lögðu 

drög á því hvernig þeir kæmust í trúboðferð út á 

landsbyggðina og hvernig þeir gætu skrapað saman 

aurum til að kaupa þessi hjól sem maðurinn hafði boðið 

Örlygi.   Báðir voru sannfærðir um að það var Guð og 

engin annar sem leiddi manninn í veg fyrir Örlyg.   

Línurnar voru þó fráleitt ljósar fyrir þessa tvo fátæku 

verkamenn úr höfuðborginni?   Guð hafði lausnina.   Það 

vissu þeir.   En hvernig myndi hann gera þeim hana ljósa, 

var spurningin sem þeir veltu fyrir sér á þessari stund?    

    “ Við förum þessa leið “  -  Vinirnir tókust í hendur og 

handsöluðu þannig ákvörðun sína.   Framundan var vinna 

við að finna leiðir til að gera það sem umræðan hafði 

snúist um inn í herberginu, að afla aurs til hjólakaupanna. 
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    Þegar Örlygur Freyr loks yfirgaf Brján Hilmars var 

klukkan að verða tuttugu og þrjú og kominn tími til að 

drifa sig heim í foreldrahús. 

    Hermóður faðir hans sat að venju í stólnum í stofunni 

og fletti blaðinu.   Hann leit upp frá blaðinu er sonur hans 

gekk inn og hélt svo áfram að lesa greinina sem hann var 

byrjaður á.   Lára móðir hans sat í sófanum með 

prjónanna og prjónaði peysu á sjómann sem komið hafði 

fyrr um daginn og pantaði þykka og góða lopapeysu hjá 

henni.   Sala peysunnar gaf heimilinu auknar tekjur sem 

létti undir með þeim.   Og veitti ekki af. 

    Næsta morgunn var Brjánn Hilmars á venjubundinni 

leið niður að höfn í von um handtak sem entist honum til 

kvölds.   Á leiðinni heyrði hann nafn sitt kallað.   Hann 

stoppaði og leit við og sá þá kæran trúbróðir sem gekk 

hröðum skrefum til hans.   Eftir stutt spjall rétti maðurinn 

honum lítið umslag og sagði honum að Drottinn hefði 

lagt sér á hjarta að færa honum þetta, og hélt að því loknu 

sína leið.   Brjánn Hilmars þakkaði fyrir sig, stakk 

umsaginu inn á sig, og flýtti sér niður á bryggjuna.   

Málið var að vera tímannlega á bryggjunni svo að 

verkstjórinn gæti valið hann úr hópnum.   Á bryggjunni 

innan um hóp af karlmönnum sá hann útundan sér hvar 

Hermóður, faðir Örlygs Freys, stóð í þvögunni og beið 

eins og aðrir á staðnum eftir að verða valin.   

Verkstjórinn fór upp á vörubílspallinn eins og svo oft 

áður, leit þaðan yfir hópinn, benti og valdi úr þá menn 

sem hann vildi: 

    “ Þú, þú, þú og þú, farið niður í lest. “ - hrópaði hann 

og benti um leið á menn í hópnum sem þegar tóku sig út 
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úr og hurfu til þeirra verka sem þeir voru ráðnir til að 

sinna.   Málið var að vera nógu snöggur að koma sér að 

verki.   Duglegur maður vann sér ákveðinn sess í augum 

verkstjórans sem gat öndvert merkt að hann yrði ráðin 

aftur. 

    Svona hélt hann áfram uns öll störf voru fullmönnuð 

þann daginn. 

    Hermóður var einn þeirra sem hlaut náð fyrir augum 

verkstjórans.   En Brjánn varð frá að hverfa. 

    Fáeinum mínútum síðar hófst vinanna við löndunina 

og gengu hendur manna hratt við að handlanga fiskinn úr 

lestinni og upp á bryggju þar sem vörubifreið beið hans. 

    Á leið sinni eftir bryggjunni vaknaði forvitni Brjáns 

Hilmars á að kanna innihald bréfsins.   Hann gekk að 

næsta bryggjupolla, tyllti sér og opnaði bréfið frá 

trúbróðurnum.   Er hann sá hvað var í umslaginu varð 

hann undrandi.   Í umslaginu voru peningar.   Hundrað 

tuttugu og fimm krónur blöstu við augum hans í ómerktu 

umslaginu.   Upphæðin var rífleg og mundi nægja til að 

kaupa bæði reiðhjólin og borga þau út í hönd.   

Sannarlega var Guð að svara bænum þeirra og staðfesta 

þjónustuna sem hann kallaði þá til að sinna.   Í fyrsta 

skipti á ævinni þakkaði hann Guð sínum fyrir að hafa 

ekki fengið vinnu á bryggjunni.   Þá hefði hann ekki 

getað sagt Örlygi frá sendingunni fyrr heldur en seint um 

kvöldið og jafnvel ekki fyrr enn daginn eftir.   Hann stóð 

á fætur og gekk rösklega í átt að verslun Hannesar til að 

hitta Örlyg  Frey og segja honum fréttirnar. 
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Umslagið. 

Áttundi kafli 

 

    Í verslun Hannesar var töluvert af fólki þegar Brján 

Hilmars bar þar að móðan og másandi.   Litið skilti stóð í 

einum glugganum sem vísaði út á götuna.   Á skiltinu 

stóð: 

   “ Epli og appelsínur til sölu á fimmtíu og fimm aura 

kílóið. “ 

    Örlygur Freyr stóð við afgreiðsluborðið og afgreiddi 

fólk og rétti því poka yfir borðið með eplum í og 

appelsínum og tók við greiðslu á móti.   Hann gladdist í 

hjarta sínu yfir að geta afgreitt vöru sem hann vissi að var 

vinsæl á meðal borgarbúa.   Einkum fyrir þær sakir 

hversu sjaldséð hún var á borðum landsmanna.   Hannes 

var einnig á þönum við afgreiðslustörfin.   Greiðlega 

gekk að tína ávextina upp úr kössunum.   Þótt ekki væri 

kominn desember hafði verslunareigandanum áskotnast 

þrír kassar af eplum og fjórir kassar af appelsínum.   Að 

beiðni Hannesar hafði góður vinur hans, sem var 

stýrimaður á einu fragtskipanna, verslað ávextina í 

Ameríku og tekið þá með sér til landsins.   Lestar 

skipsins voru fullar upp í lúgur af kolum til að kynda með 

katla íslenska skipaflotans og til upphitunnar húsa 

borgarbúa.   Hannes sótti kassanna um borð þegar skipið 

lagðist að bryggju og flutti þá undireins í verslun sína.   

Þetta voru epla- og appelsínukassarnir sem hann og 

Örlygur týndu upp úr og afhentu fólkinu.   Skiltið í 
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glugganum vakti og athygli gangandi vegfaranda.   Hver 

viðskiptavinur fékk að taka með sér eitt kíló af hvorri 

tegund.   Þrátt fyrir margskonar höft sem stríðið í Evrópu 

innleiddi gátu matvörukaupmennirnir stundum sveigt 

framhjá þessum höftum og komist yfir fáséðan varning.   

En þegjandi samkomulag var um það á meðal þeirra að 

virða magnið sem hverjum var ætlað lögum samkvæmt 

til að sem flestir gætu keypt sjaldséða vöru. 

    Brjánn Hilmars sá Örlyg Frey í gegnum gluggann og 

gekk þangað og varð þá vitaskuld vitni að ösinni inni en 

ákvað samt að banka létt á rúðuna og láta vita af sér.   

Örlygur gaf bendingu um að hann gæti ekki farið frá að 

svo stöddu. 

    Gamla konan sem Örlygur Freyr hitti á sinni fyrstu 

samkomu sem Englendingurinn John Elefant hélt í “ 

Skotinu “- hafði lesið skiltið í glugganum og kom inn í 

búðina til að versla lítilræði til heimilisins og freista þess 

eins og aðrir inni að fá sinn skammt af ávöxtunum.   

Þegar út kom rak hún augun í Brján Hilmars: 

    “ Guð hefur blessað borgarbúa með ferskum ávöxtum í 

dag. “ - sagði konan: 

    Ætlar þú ekki að bregða þér inn fyrir og fá þinn 

skammt áður heldur allt klárast?   Móðir þín yrði 

áræðalega þakklát ef þú kæmir heim með epli og 

appelsínur.   Slíkur varningur hefur ekki fengist í 

borginni frá því á jólunum, muni ég þetta rétt. “  

    Gamla konan bar varninginn í meðalstórri og 

haganlega saumaðri innkaupatösku gerðri úr köflóttri 

skyrtu. 
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    Konan veitti því athygli að Brjánn Hilmars horfði á 

töskuna: 

    “ Taskan sú arna er eitt af handarverkum Láru.   Hún 

gaf mér hana eitt sinn er ég hitti hana heima hjá henni til 

að sækja lopapeysu sem ég bað hana að prjóna á sjómann 

sem ég eitt sinn rakst á og átti tal við.   Peysan sem 

manngreyið klæddist var orðin ósköp lúinn og léleg að ég 

ákvað að bæta úr þessu hjá honum.   Þar sem gigtin hefur 

herjað á mig í mörg ár og gert mér erfitt um vik að taka í 

prjóna ákvað ég að koma við hjá Láru prjónakonu og 

panta eina peysu hjá henni og gefa hana blessuðum 

sjómanninum.   Þeir þurfa góðar skjólflíkur sem heldur á 

þeim hita í vondum og köldum veðrum á hörðum 

vetrardögum.   Taskan fylgdi svo með í kaupbæti og 

hefur nýst mér vel í verslunarferðum.  

    En hvaða ferðalag er á þér?   Sá verkstjórinn þig ekki í 

morgunn? “ 

    Brjánn Hilmars lagaði húfuna til á höfði sínu, stakk 

höndunum í vasanna áður heldur en hann svaraði 

spurningu hennar: 

    “ Nei, því miður að þá var heppnin fjarri mér í dag.   

Guð er samt með.   Dálítið óvænt rak nefnilega á fjörur 

mínar þegar ég gekk niður á höfn í morgunn sem ég lít á 

sem ákveðið bænasvar inn í málefni sem við Örlygur 

Freyr höfum rætt um síðustu dægrin og beðið fyrir og 

erum orðnir handvissir um að sé vilji Drottins. “ 

    “ Lof sé Guði “ - sagði þá gamla konan. 
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    Hún vildi ekki spyrja frekar um málavexti heldur leyfa 

ungu mönnunum sjálfum að koma með það væri það vilji 

Guðs.   Sumt sem Guð talar til manna vill hann ekki að 

verði gert opinbert fyrr heldur enn á síðari stigum.   Og 

öll hnýsni var fjarri gömlu konunni.   Að hennar áliti 

tilheyrði hnýsni um hagi annarra ekki þeim sem vilja 

ganga á vegi Guðs.   

    Fólk kom út úr búðinni og hélt hver á sínum poka.   

Aðrir fóru inn til að ná sér í skammt á meðan enn var 

eitthvað til.   Töluverður hamagangur var á meðan eplin 

og appelsínurnar runnu upp úr kössunum og ofan í 

pappírspokanna sem afgreiðslumennirnir síðan vigtuðu 

og réttu viðskiptavinunum. 

    “ Jæja góurinn.   Best að drífa sig heim og gefa fólkinu 

ferska ávexti að eta. “ 

    Konan studdist við staf sinn og gekk hægum skrefum 

eftir gangstígnum í átt til heimilis síns í um tveggja 

kílómetra fjarlægð. 

    Brjánn Hilmars veitti athygli að hún stansaði hjá tveim 

ungum mönnum sem sátu á bekk þar skammt frá og supu 

úr pela sem þeir báru innanklæða.   Brjánn vissi að annar 

mannanna var skipsmaður og togara sem hann hafði oft 

landað upp úr.   Enginn deili vissi hann á manninum sem 

sat við hlið hans.   Brjánn horfði á þegar gamla konan fór 

ofan í tösku sína og tók þaðan upp tvö epli sem hún gaf 

mönnunum.   Mennirnir réttu fram hendur sínar og tóku 

við ferskum ávöxtunum og fengu sér þegar bita.   Á eftir 

hneigðu þeir höfuð sín, sem var þakklætisvottur þeirra til 

gjafarans.   Er konan var farin í burtu signdu þeir sig, litu 
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svo hvern á annan og hlógu.   Þó gamla kona hefði ekki 

mikið umleikis sjálf var hún þó tilbúinn til að gefa af sínu 

og sýna kærleika Krists í verki.   En þrátt fyrir gjafmildi 

og hlýju í garð fólks voru þeir samt til sem sáu ástæðu til 

að gera hrópa að þessari gömlu virðulegu konu.   Margir 

vissu um átrúnað hennar, að hún trúði á Jesús Krist og 

vitnaði oft í Nýja testamentið fyrir fólki. 

    Síðasta kílóið af appelsínum var afhent viðskiptavini.   

Hannes gaf út yfirlýsingu um að ávextirnir væru uppurnir 

og óvíst hvenær næsta sending bærist í hús.   Vikur og 

mánuðir gætu liðið þangað til von væri á annarri 

sendingu.   Yfirlýsing verslunareigandans kom engum á 

óvart.   Borgarbúar þekktu ástandið.   Þeir voru orðnir 

vanir þessu.   En epla- og appelsínusagan barst um 

nágrennið, eins og eldur í sinu sem skríður eftir ofþornaði 

jörð og gerði að verkum að litla verslunin fylltist af fólki. 

    En allt tekur enda og kassarnir tæmdust á mettíma og 

voru teknir af gólfi verslunarinnar og færðir í herbergi 

bakatil og ró komst smá saman á líf búðarmannanna og 

fór í venjubundinn farveg.   Hannes settist inn á 

skrifstofuna sína og byrjaði að fletta í nótubunkanum sem 

lá á skrifborðinu hans.   Bergþóra komst ekki um 

morguninn.   Lasleiki hrjáði hana, líkt og svo oft áður. 

    Brjánn Hilmars beið enn fyrir utan.   Tíminn skipti 

hann ekki öllu máli á þessu augnabliki. 

    Örlygur Freyr gekk út til hans og þeir tóku tal saman.   

Brjánn Hilmars rakti fyrir vini sínum atburðina sem við 

höfðu borið og minntist á það að hann liti svo á að Guð 

hefði mætt bænum þeirra með þessum einkennilega 
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hætti.   Örlygur Freyr gat ekki þrætt fyrir þetta og var 

snortinn og auðmjúkur að Guð skildi yfir höfuð vilja 

heyra bænakvak þeirra. 

    Brjánn stakk annarri hendinni í innávasa flíkurinnar 

sem hann var í og tók fram umslagið með peningunum 

og sýndi Örlygi ofan í umslagið.   Hjartað í brjósti hans 

tók kipp er hann leit peningana augum.   Aldrei áður 

hafði hans séð jafn marga krónuseðla í einu umslagi.   

Innanum alla krónuseðlana leyndist fimmtíu króna seðill.   

Örlygur Freyr horfði þögull niður og stóð hljóður dálitla 

stund.   Þegar hann leit upp blikaði á tár í augum hans.   

Sendingin hafði greinilega snert við honum jafn djúpt og 

Brjáni Hilmars. 

    Hvað gat hann sagt?   Hvað hafði hann unnið til 

verksins?   Greinilegt var að bænir þeirra höfðu hreyft 

við hjarta Guðs og hann á eftir opinberað sig fyrir þeim á 

þann hatt að hnippa í mann sem gerði vilja Föðurins og 

reiddi fram upphæð sem var ekki á hvers manns færi að 

reiða fram á tíma kreppu og styrjaldarátaka í heiminum.   

Eina sem Örlygur Freyr raunverulega gerði var að hann 

nefndi þetta við Brjánn og bað ásamt honum inn í málið 

og beið svo svars frá Guði.   Nú stóð hann hér, framan 

við verslunina sem var vinnustaður hans og vinur hans 

með umslag í hendinni sem í voru peningar sem báðir 

vissu að áttu að notast til kaupa á faratæki sem flytti þá í 

trúboð til kauptúnanna á landsbyggðinni.   Hann hafði 

gefið manninum sem bauð fram reiðhjólin þrjá daga til að 

svara honum.   Nú var svarið komið.   Það birtist þeim í 

þessu litla hvíta umslagi í hendi Brjáns Hilmars.   Svarið 

frá Guði barst til þeirra frá þriðja aðila sem þeir vissu lítil 

deilu á en þó nógu mikið til að vita að maðurinn tilheyrði 
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Jesús Kristi og var kallaður Doddi eftir því sem þeir best 

vissu.   Hvernig Doddi hafði eignaðist þessa peninga 

höfðu þeir enga hugmynd um.   Þeir mundu heldur ekki 

grennslast fyrir um það af tillitsemi við gjafarann og ekki 

síst við Guð sinn, sem bænheyrir og snertir við fólki til 

að fá vilja sínum framgengt á meðal mannanna.   Þannig 

starfar Drottinn Jesús. 

    Örlygur Freyr gekk að upphækkuninni við innganginn 

í verslunina og tyllti sér þar niður.   Honum fannst hann 

verða að setjast augnablik og ígrunda allt sem hann nú 

upplifði til fá einhvern botn í málið og athuga hvaða 

skref þeir ættu næst að taka í málinu. 

    Fólk í allskonar ásigkomulagi labbaði framhjá þeim.   

Fólk sem var eitt með sínar hugsanir.   Fólk sem engin 

hugði að og öllum var sama um.   Fólk sem státaði af 

stórum vinahópi og var hrókar alls fagnaðar sem þótti 

ómissandi í samkvæmum og á manamótum sem fram 

fóru í borginni.   Sjómenn, verkamenn, bændur, 

verslunarfólk.   Allskonar fólk gekk framhjá mönnunum 

sem glímdu við sínar eigin hugsanir varðandi það sem 

Guð var að gera í lífi þeirra. 

    Skrölt í hestvagni barst þeim til eyrna.   Vagninn var 

staddur á veginum sem lá samhliða veginum sem 

verslunin stóð við og blasti við á milli tveggja húsa sem 

stóðu gengt þeim og tengdust á miðri leið með girðingu 

sem bárujárn hafði verið neglt á.   Hvatningahróp ekilsins 

til hestsins barst yfir til mannanna um leið og hann sló 

löngum tauminum létt í bak skepnunnar.   Á palli 

vagnsins voru fjórir, fimm strigapokar fullir af 

hænsnafóðri, möluðum maís og ein trétunna undan 
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síldarafurðum, einnig með skepnufóðri í.   Greinilegt var 

af ferðum og klæðnaði mannsins og varningsins á 

pallinum að þar fór bóndi í kaupstaðferð.   Ungur drengur 

sat við hlið ekilsins.   Kannski var pilturinn í sinni fyrstu 

ferð til höfuðborgarinnar og var í fylgd föður síns eða 

einhvers náins skyldmennis af bænum sem þeir komu frá.   

Áhugi drengsins á umhverfi sínu og því sem fyrir augun 

bar leyndi sér ekki.   Drengurinn hnippti í sífellu í ekilinn 

og spurði hann spjörunum úr um eitt og annað sem hann 

sá og fannst forvitnilegt.   Ekkert virtist fara framhjá 

árvökulum augum drengsins.   Hestur, vagn og menn 

hurfu fyrir næsta hús og sáust ekki meira. 

    Örlygur benti Brjáni á að ganga með sér inn í 

verslunina og líta nánar á miðann sem maðurinn með 

reiðhjólin hafði hengt upp, til að þeir fengju nánari 

upplýsingar um hvar hægt væri að komast í námunda við 

eiganda reiðhjólanna. 

    Auglýsingin hékk enn á sínum stað ásamt nafni og 

heimilisfangi eigandans.    

    Lesningin á snjáðum miðanum bar þess vitni að þessi 

maður bjó skammt frá þeim stað sem þeir voru staddir á.   

Svarið frá Drottni var komið og peningarnir til reiðu og 

þeim raunverulega ekkert að vanbúnaði að ganga frá 

kaupunum eftir lokun verslunarinnar. 

    Allt var svo skrítið.   Allt gerðist svo hratt.   Enginn 

tími gafst til að skoða hlutina og skipuleggja þá frá 

grunni.   Örlygur Freyr, fátækur maður úr borginni, sá 

fyrir sér stórt verkefni ásamt vini sínum Brjáni Hilmars út 

í óvissuna á tímum átaka þar sem svo margt fólk féll 
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undan kúlnahríð og sprengjubrotum sem féllu af himni 

ofan úr hraðfleygum flugvélum sem flugu langa leið til 

þess eins að getað varpað farmi sínum yfir skotmörk, 

borgir og bæi sem fólk, eins og hann sjálfur, bjó í, eða þá 

að sprengjurnar komu úr stórum fallbyssum sem 

staðsettar voru á sléttunni sem herirnir fluttu með sér 

hvert sem þeir fóru.   Vissulega var Drottinn að senda þá 

tvo inn aðstæður sem voru einkennilegar til að boða 

fólkinu fagnaðaerindið um krossfestan og upprisinn Jesús 

og láta þá tala um Gyðing sem Gyðingarnir, landar Jesús, 

líflétu sjálfir og trúa ekki á.   Nei.   Hann var ekki rétti 

maðurinn í verkið.   Víst var um það. 

    Örlygur Freyr byrjaði að láta sér fallast hendur og 

framtíðin og verkefnið féll í skugga hans eigin hugsanna 

og vangavelta  -  og  -  kjarkleysis.    

    Svona var þankagangur Örlygs Freys þar sem stóð 

andspænis vini sínum, sem sjálfur hugsaði margt. 

    Brjánn Hilmars sló skyndilega saman höndunum svo 

small í og sagði: 

    “ Bróðir!   Nú er ekki rétti tíminn til að leggjast í 

þunglamalegar hugsanir heldur fara af stað og huga að 

næsta skrefi. “   

    Hann skynjaði í hjarta sínu að hugur Örlygs Freys var 

á neikvæðum nótum þessa stundina og gerði sitt til að 

koma honum aftur í jákvæðan farveg.   þeir þekktust 

orðið allvel og gátu oft lesið hvorn annan og skynjað 

ýmislegt sem unnt var að koma inn í og breyta til 

jákvæðra hluta. 
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    “ Sjáðu!   Vorið er komið og blóminn eru byrjuð að 

blómstra og springa út.   Allt í umhverfinu hefur lifnað 

við og togararnir hafa aflað vel undanfarna daga. “ 

    “ Sjáðu! “ 

    Brjánn Hilmars benti upp í loftið: 

    “ Sólin er meira að segja byrjuð að skína. “ 

    Hann talaði í uppörvandi og hvetjandi tón til vinar 

síns.   Og þetta nægði.   Örlygur Freyr brosti og varð 

aftur eins og áður.   Þeir tókust i hendur og kvöddust.   

Örlygur Freyr horfði á eftir vini sínum sem gekk rösklega 

áleiðis heim til sín.   Ákveðið var að hann hitti Örlyg 

aftur klukkan sex um kvöldið fyrir utan verslun 

Hannesar. 

    Á slaginu átján yfirgaf Örlygur Freyr búðina.   Brjánn 

Hilmars var og kominn.   Hann hafði haft fatskipti heima 

og var í sínu fínasta pússi með slaufu um hálsins og 

derhúfu á höfðinu sem faðir hans heitinn hafði átt.   Þeir 

voru að taka sín fyrstu skref að ferð sem Drottinn var 

búin að kalla þá til að fara í.   Drottinn var sjálfur búinn 

lofa þeim að vera með í öllu verki.   

    Í stað hugarvíls áður var nú kominn gleðiolía í hjörtu 

mannanna og þeir orðnir fullir eldmóðs og bjartsýni yfir 

öllu því sem framundan var hjá þeim.   Þeir gengu 

rösklega og voru léttir á fæti eins og hindin sem hleypur 

svo léttilega yfir vellina og virðist með öllu óþreytandi á 

hlaupunum. 
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    Er þeir nálguðust staðinn sem uppgefinn var á 

miðanum litu þeir á húsnúmerin. 

    Hús mannsins var líkt mörgum öðrum húsum í 

borginni.   Húsið var láreist á einni hæð, um sextíu 

fermetrar að stærð, með steyptum kjallara undir.   

Umhverfis húsið var afgirtur garður með þremur 

veglegum trjám í vesturenda.   Við suðurenda 

byggingarinnar, þétt við hana, var brekka sem tengdi 

saman tvær götur neðar sem hægt var að beygja inn í til 

beggja átta og lágu göturnar samhliða götunni sem hús 

mannsins stóð við, hvor niður af annarri.   Húsið var 

nýlega málað í ljósgulum lit og þakið rautt og 

gluggakarmar dökkbrúnir.   Húsið stóð alveg við veginn 

og var inngangurinn nánast beint af gangstígnum.   Búíð 

var byggja fimmtán fermetra viðbyggingu við húsið til 

norðurs og útbúa þar aðstöðu fyrir útiföt, skófatnað og 

annað sem drýgði plássið inni umtalsvert.   Upp úr 

skorsteininum steig dökkur reykur og stóð neistaflug upp 

úr reykháfnum eins og stundum gerist þegar nýlega hefur 

verið kveikt í ofninum sem kolin voru brennd í. 

    Amerísk drossía í eigu velmetins útgerðarmanns í 

borginni staðnæmdist handan við götuna.   þrjár hurðir 

bifreiðarinnar opnuðust samtímis undireins og bifreiðin 

nam staðar og útgerðarmaðurinn steig út ásamt konu 

sinni og skipstjóra á einum bát mannsins.   Maðurinn hélt 

á snjáðri skjalatösku úr leðri.   þau gengu upp tröppurnar 

og hurfu inn.   Lár skellur barst til mannanna er hurðin 

small aftur. 

    “ Jæja drengur.   Þá er komið að stóru stundinni.   En 

skildi maðurinn vera heima? “ 



118 
 

 

    Örlygur Freyr talaði í glettnum tón.   En spennan 

leyndi sér ekki í röddinni. 

    “ Það er bara til eitt svar við spurningu þinni.   

Einfaldlega að banka og bíða hvort einhver inni opni fyrir 

okkur.  -  Brjánn Hilmars setti upp spekingslegan svip og 

nuddaði hökuna og setti í brýrnar. “ 

    Örlygur Freyr gat ekki annað en skellt upp úr er hann 

sá alvarlegan svip hans. 

    Fáeinum sekúndum síðar fór Brjánn einnig að hlægja 

og saman mynduðu þeir dúett hlæjandi manna sem fólk í 

kringum þá gat engan veginn skilið hvað vekti allan 

þennan hlátur.    

    Karlmaður á miðjum aldri, sem hélt á pokum í sitt 

hvorri hendi, gekk framhjá þeim og varð vitaskuld vitni 

að hlátri mannanna.   Manngreyið lagði hlutina tvo frá sér 

og aðgætti buxnaklaufina, hvort klaufinn hefði opnast án 

þess að hann hefði veitt því athygli.   Þegar hann komst 

að raun um að svo var ekki leit hann til þeirra með allt 

annað en vinsamlegum svip og tók hlutina aftur upp og 

hélt önugur sína leið og hvarf inn í eitt af húsunum sem 

stóðu við götuna. 

    Við þessa sjón jókst hlátur mannanna um allan 

helming og þeir hreinlega öskruðu af hlátri.   Heilagur 

Andi var sannarlega mættur. 

    Örlygur Freyr snéri sér að Brjáni og sagði hlæjandi: 
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    “ Blessaður drífum okkur héðan áður en fólk sendir 

lögregluna á okkur.   Það heldur áræðalega að við séum 

blind, auga fullir. “ 

    Orð hans kölluðu fram enn einn hláturdúettinn hjá 

þeim.   Engu var líkara heldur en að Drottinn vildi losa þá 

við alla innri spennu sem hafði myndast í þeim yfir 

daginn.    En allt hefur sinn tíma og hlátur manna tekur 

líka enda.  

    “ Vá maður.   Það er langt síðan að ég hef hlegið svona 

lengi “ - sagði Örlygur Freyr og þurrkaði tárin úr 

augunum. 

    Brjánn Hilmars tók í sama streng. 

    Örlygur gekk að útihurðinni og bankaði þéttingsfast á 

dyrnar.   Inni heyrðist stóll dreginn eftir gólfinu og svo 

létt fótatak.   Hurðin opnaðist og andlit mannsins sem 

Örlygur hitti í versluninni birtist í gættinni. 

    “ Sælir piltar. “  -  Glaðleg rödd mannsins vakti vissu 

þeirra um að hjólin væru enn óseld. 

    “ Ég hef íhugað málin varðandi reiðhjólin sem þú 

bauðst mér og hef ásamt vini mínum ákveðið að festa 

kaup á þeim. “ 

   “ Mínir menn! “- sagði maðurinn: 

    “ Þetta líst mér vel á.   Reiðhjólin eru í geymslu í 

kjallaranum.   Eigum við ekki að kíkja niður svo að þið 

getið séð gripina? “  
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    Maðurinn fór inn og sótti lykil sem hékk á nagla í 

eldhúsinu.   Kona á svipuðu reki og húsráðandi stakk 

höfðinu út um eldhúsdyrnar til að sjá hverjir væru frami.  

    Gengið var inn í kallarann að neðanverðu.   Maðurinn 

stakk stórum lyklinum í ómálaða skránna.   Ískur heyrðist 

er hurðin snérist á ryðguðum, ósmurðum lömum. 

    Fyrir innan, til hægri, voru aðrar dyr sem reiðhjólin 

voru geymd á bak við.   Svipað ískur heyrðist er þessum 

dyrum var lokið upp.   Karlmanna reiðhjólin voru að öllu 

leiti eins og maðurinn hafði lýst þeim, nýmáluð og 

nýuppgerð og eins og ný að sjá.   Annað reiðhjólið hafði 

verið málað dökkbláum lit og skítbrettin í gráu en hitt 

reiðhjólið var ljósgrænt með hvítum brettum.   

Bögglaberar beggja hjólanna voru bronsaðir og luktirnar 

framan á hjólunum sömuleiðis.   Gjarðirnar voru krómi 

slegnar.   Vel mátti spegla sig í gljáfægðum og 

krómuðum stýrum faratækjanna.   Gúmmíhandföngin 

fóru vel í lófa og veittu stuðning.   Skjöldur frá 

framleiðanda var festur framan á rör beggja hjólanna sem 

stýrisgaffalinn gekk í gegnum og tengdist sjálfu stýrinu.   

Hjólið var framleitt í borginni hjá ört vaxandi íslensku 

fyrirtæki og þóttu gæðasmíð.   Brjánn Hilmars ýtti á 

snerillinn sem hringdi bjöllunni sem fest var vinstra 

megin á stýrið.    

    “ Gling, gling “ - hljóð bjöllunnar skar í eyru 

viðstaddra.   Allt var greinilega í besta lagi. 

   “ Við kaupum bæði reiðhjólin og tökum þau með okkur 

þegar við höfum greitt þau. “ - sagði Örlygur Freyr hinn 

hróðugasti. 
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    Reiðhjólin voru tekin fram og sett á standara fyrir utan 

kjallaradyrnar.   Mennirnir gengu upp tröppurnar sem 

lágu með húsinu.   Húsráðandi bauð gestunum inn.   

Húsfreyjan var búinn að leggja á borð.   Greinilegt var að 

hún gerði ráð fyrir gestum í mat.   Maðurinn bauð þeim 

að setjast og borða með þeim.   Á eftir gætu þeir svo 

gengið frá kaupunum.   Soðinn ýsan með hamsatólg 

bragðaðist vel sem og soðnu kartöflurnar úr garðinum 

þeirra í einu horni túnblettsins fyrir utan húsið. 

    Klukkutíma síðar tókust þeir í hendur fyrir utan heimil 

seljanda og Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stigu á bak 

og hjóluðu glaðir í bragði áleiðis heim og á vit nýrra tíma 

með Guði. 

    Stríðið í Evrópu hélt vægðarlaust áfram.   

Englendingar höfðu þegar viðurkennt fullveldi íslendinga 

og undirstrikuðu það með því að senda fljótlega til 

landsins sendiherra sem yrði búsettur í landinu. 

    Örlygur og Brjánn hjóluðu eftir götum borgarinnar og 

nutu þess að láta goluna leika um andlit sín.   Rólegt var 

yfir bænum og virtust menn almennt halda sig innandyra 

á þessum tíma dags.   Kannski var verið að flytja 

spennandi leikrit í Ríkisútvarpinu sem fólk fýsti í að 

fylgjast með? 

    Á gatnamótunum skildu leiðir og Örlygur Freyr flýtti 

sér í foreldrahús til að hvíla ögn lúin bein.   Þreytu gætti í 

líkama hans eftir langan dag.   Við garðshliðið steig hann 

af hjólinu, lauk því upp og leiddi faratækið sér við hlið 

eftir gangstígnum og kom því fyrir við kjallarahurðina.   

Högninn gekk til hans, mjálmaði og nuddaði sér upp við 
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fætur mannsins.   Örlygur beygði sig niður og strauk 

honum blíðlega um bakið og sagði nokkur orð.   Þetta 

nægði til að högninn færi og hyrfi fyrir húshornið. 

    Örlygur Freyr gekk rólegum skrefum upp skemmdar 

tröppurnar heima, tók í hurðarhúninn og fór inn.   Enn 

einn dagurinn var að kveldi kominn.   Sannarlega hafði 

Drottinn mætt bræðrunum um daginn. 
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Heima í Hrísmóum7.  Bretarnir 

koma 

Níundi kafli. 

 

    Gúmmístígvél föður hans stóðu á stéttinni eins og oft 

áður að loknum löngum og ströngum vinnudegi.   

Stígvélin voru öll ötuð kolaryki.   Verkstjórinn tók eftir 

Hermóði innanum alla hina karlmennina og setti hann 

ofan í lest skips fulla af kolum.   Mikill mokstur var 

fylgifiskur uppskipun kolana og kom kolakraninn við 

höfnina sér vel og létti mjög vinnu karlanna og flýtti 

losun skipanna og margfaldaði allan hraða við 

uppskipunina að ekki var lengur deilt um ágæti hins 

mikla mannvirkis sem stóð á hafnarbakkanaum og 

gnæfði yfir næsta umhverfi eins og völundarhús.   

Kraninn var samansettur úr þúsundum stálvinkla sem 

lágu út og suður og upp og niður sem tengdust hvern við 

annan.   Saman mynduðu vinklarnir styrk sem jók gæði 

smíðinnar og gerði kranann vel brúkhæfan í það sem 

hann var hugsaður fyrir. 

    Inn í ganginum tók Örlygur Freyr af sér yfirhöfnina og 

hengdi flíkina á nagla.   Hermóður sat að venju í stól 

sínum og fletti blaðinu og Lára móðir hans sat með 

prjónanna og sinnti pöntun frá einum sjómanni sem kom 

við hjá henni fyrr um daginn og pantaði hjá Láru 

prjónakonu „ hnall þykka lopapeysu, „ - eins og hann 

sjálfur orðaði pöntun sína.   Heima var allt við sama. 
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    Örlygur Freyr gekk að kaffibrúsanum á eldhúsborðinu 

og hellti sér volgum sopa í glas. 

    Morgunnblaðið frá deginum áður lá opið á borðinu við 

hlið kaffibrúsans.   Í opnunni var mynd af manni sem var 

að stíga í land af fiskibát.   Myndin var tekinn í Þórshöfn 

Færeyjum.   Í textanum sem fylgdi með var sögð saga 

mannsins sem myndin var af.   Hann hafði bjargast af 

skipi sem tundurskeyti frá Þýskum kafbáti sökkti og sökk 

skipið á fáeinum mínútum í sína votu gröf ásamt öllum 

um borð nema þessum eina manni.   Færeyski 

fiskibáturinn kom að honum þar sem hann hékk 

aðframkominn á rekaldi, braki úr skipinu, og beið dauða 

síns.   Þegar manninum var bjargað um borð í bátinn nær 

dauða en lífi var hann búin að velkjast um í ísköldum 

sjónum í nærri klukkustund og mesta mildi og raunar 

óskiljanlegt að hann hafi lifað af vistina ofan í ísköldum 

sjónum.   En ótrúlegir hlutir gerast og Guð sýnir sig 

máttugan og sannar að hann bjargar mannslífum.    

    Eilítið hafði kólnað með kvöldinu og var orðið hálf 

kalt í húsinu.   Hermóður lagði frá sér blaðið, klæddi sig í 

peysu, opnaði útihurðina og gekk út.   Hljóð barst upp til 

fólksins úr kjallaranum í gegnum þunnar gólffjalirnar 

þegar Hermóður renndi kolaskóflunni eftir steyptu 

kjallaragólfinu.   Að nokkrum mínútum liðnum volgnuðu 

ofnarnir í húsinu og eftir skamma stund voru þeir orðnir 

funheitir og góður ylur kominn í húsið. 

    Þegar faðir hans kom inn aftur spurði hann hver ætti 

þetta fína hjól sem lagt hafði verið við hlið 

kjallarahurðarinnar.   Örlygur Freyr kvað hjólið vera sitt.   
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Hjólið hefði hann keypt af manni sem nýlega fluttist til 

borgarinnar: 

    “ Hvernig gast þú, sonur sæll, eignast reiðhjól?   Hefur 

Hannes hækkað launin við þig.? “ - sagði faðir hans 

vingjarnlega: 

    “ Faðir minn “ - Örlygur kláraði úr glasinu, þurrkaði 

sér um munninn með handarbakinu og hélt áfram: 

    “ Það er skrítin saga á bak við þetta hjól, skal ég segja 

þér. “ - Örlygur Freyr varð spenntur við tilhugsunina 

eina. 

    Síðan útlistaði hann fyrir föður sínum hvað hafði gerst 

hjá honum og Brjáni Hilmars, þegar eigandinn 

skyndilega lækkaði verðið um helming án þess að hann 

hefði áður lagt að honum um neitt slíkt, og hvernig þeim 

á eftir hafði áskotnast óvænt fjármagn til kaupanna. 

    “ Og núna ætlarðu líklega að segja mér að Guð þinn 

hafi þarna komið inn í máliði og útvegað fjármagnið sem 

til þurfti? “ - greip Hermóður fram í fyrir Örlygi. 

    “ Faðir minn.   Hvort sem þú trúir því sem ég segi eða 

ekki var þetta nákvæmlega það sem gerðist.   Guð kom 

og nú eigum við hjól sem ógerningur var fyrir mig að 

eignast nema eitthvað svona gerðist.   Brjánn Hilmars 

fékk hitt reiðhjólið sem til sölu var hjá þessum ágæta 

manni.   Já, faðir minn, ég trúi á Jesús Krist sem hinn 

upprisna frelsara allra manna.   Ég get ekki afneitað 

honum eftir allt sem fyrir hefur borið í dag og marga 

undanfarna daga.“ - Örlygur Freyr gat ekki annað heldur 
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en sagt sannleikann í málinu úr því að faðir hans bar fram 

spurningu sína. 

    “ Til hamingju með nýja reiðhjólið þitt Örlygur minn.   

Ég trúi  -  hmm  -  veit að það mun gagnast þér á 

margvíslegan hátt og verða þér notadrjúgt.   En núna ætla 

ég að koma mér í háttinn.   Góða nótt báðir tveir. “ 

    “ Góða nótt. “ 

    Hermóður yfirgaf stofuna og hvarf inn í herbergi þeirra 

hjóna og ræskti sig um leið og hann lokaði á eftir sér 

herbergishurðinni.   Hurðin féll að stöfum. 

    Lára hafði vitaskuld heyrt hvað þeim fór á milli og var 

þakklát fyrir að maður hennar skyldi afgreiða málið á 

jafn fínlegan hátt og án allra ásakanna né spurninga um 

hvaðan aurarnir kæmu.   Hermóður þekkti son sinn nógu 

vel til að vita um heiðarleika hans og treysti því að 

reiðhjólið væri heiðarlega fengið en ekki svik sjúks heila.   

Sjálf var hún sátt við hvaða stefnu líf sonar hennar hafði 

tekið.   Já, og meira heldur en það.   Hún var pínulítið 

stolt af stráknum sínum.   Hún sá að trúin gerði honum 

gott. 

    Þögn var inni.   Eina hljóðið sem heyrðist var hljóðið 

sem kom þegar prjónarnir nudduðust saman í höndum 

Láru.    

    Lára snéri sér að syni sínum: 

    “ Lestu mikið í Biblíunni sem ég gaf þér?   Hún amma 

þín átti þessa Biblíu og eftirlét mér bókina þegar hún sjálf 

var orðin of gömul og sjóndöpur til að lesa.   Stundum, 
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ekki oft, sá ég hana með þessa bók opna fyrir framan sig.   

Einhver trúarneisti hefur verið til staðar í henni ömmu 

þinni. “ 

    Örlygur Freyr gekk þvert yfir gólfið og settist í stólinn 

sem faðir hans sat í: 

    “ Ég les dálitið á hverju kvöldi.   Stundum finnst mér 

eins og Jesús sjálfur standi við rúmið mitt og brosi til 

mín.   Mamma!   Maður upplifir ýmislegt með Jesús sem 

ekki er gott að útskíra fyrir fólki sem hefur ekki sömu 

reynslu og maður sjálfur.   En þó manni gangi stundum 

erfiðlega að útskíra upplifun sína er ekki þar með sagt að 

hún sé ósönn. “ 

    Lára hlustaði á son sinn á meðan hún prjónaði.   

Peysan stækkaði við hverja lykkju sem varð til í höndum 

hennar. 

    Lára hélt áfram prjónaskapnum og spurði án þess að 

líta af prjónunum: 

    “ Mér fannst merkilegt sem þú sagðir um peninganna 

sem maðurinn rétti Brjáni Hilmars sem þið síðan notuðuð 

til að kaupa reiðhjólin fyrir.   En trúir þú því virkilega að 

Guð hafi komið því svo til vegar að maðurinn fékk þörf 

til að færa ykkur aura og að Guð ætli að nota þig til 

ákveðinna verka? “ 

    “ Ég trúi.   Annað væri fásinna.   Enginn maður gengur 

bara að næsta manni og reiðir fram háa upphæð.    Annað 

og meira hlýtur að liggja til grundvallar slíkri gjöf manna 

heldur en hjartagæskan ein.   Umslagið með peningunum 



128 
 

 

í var staðfesting fyrir nálægð og vilja Drottins í máli sem 

við Brjánn Hilmars höfum beðið inn í dálitla stund. 

    “ Mamma! “ 

    Örlygur Freyr horfði á móður sína. 

    “ Brautin er þegar vörðuð og engin leið til baka. “ 

    “ En hvernig er að vera  -  svona  -  frelsaður?   Hvað 

gerist þegar fólk frelsast?   Fær maður kannski að sjá 

hvíta dúfu, eða eitthvað þaðan af  -  hérna  -  hvað skal 

segja?  -  fallegra.   Eða þannig? “ - Greinilegt var að 

móðir hans fýsti í að vita meira um þessa reynslu sem 

sonur hennar hafði af Guði.   Lára hafði ekki velt 

kristinni trú mikið fyrir sér og verið svona hlutlaus hvað 

Krist varðar. 

    “ Að frelsast er gjöf sem enginn maður hefur neitt um 

að segja.   Guð bara kemur og maðurinn finnur að 

eitthvað stórkostlegt hefur gerst í lífi hans og það rennur 

upp fyrir honum sú staðreynd að Jesús Kristur er 

raunveruleiki sem engin leið er að þræta fyrir eftir að 

hann hefur fengið snertingu frá Heilö......” - Örlygur 

Freyr þagnaði í miðju orði. 

    Lára setti skyndilega fingurinn fyrir munninn sem 

merki um þögn, lagði prjónadótið frá sér, stóð upp og fór 

inn í eldhús til að gera klárt fyrir morgundaginn.   

Samtalinu lauk fyrr heldur en Örlygur vonaðist til.   En 

við því var ekkert að gera.   Annar tími myndi koma þar 

sem þau gætu spjallað meira um þessi mál.   Guð mundu 

koma því til vegar og skapa slíkt rími.   Það gladdi Örlyg 
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Frey meira en orð fá lýst að móðir hans skyldi hugleiða 

frelsið í Kristi vegna breytinganna sem hún sá á honum. 

    Hurðin að herbergisdyrunum opnaðist og Hermóður 

kom fram á náttsloppnum og fór út á stétt til að létta á sér 

fyrir svefninn.   Hann kom inn aftur og gekk rakleitt inn í 

svefnherbergið og lokaði á eftir sér. 

Innrás Breskra hermanna. 

    Um sjö leitið næsta morgun vaknaði fólkið á 

Hrísmóum 7.   Allt var með kyrrum kjörum.   Eftir 

morgunkaffi og rúgbrauðssneið gengu feðgarnir út og 

héldu til vinnu sinnar í ágætis veðri.   Göturnar voru 

votar eftir regn næturinnar og himininn allskýjaður en 

samt ekki rigningarlegur.   Vindhviður minntu annað 

veifið á sig.   Tré sem voru há þurftu að þola 

smávægilega sveigju á gildan stofn sinn.   Regnið var 

gott og flýtti fyrir gróðrinum að hann lifnaði við og 

kæmist upp á yfirborðið til að gleðja augu borgarbúa og 

annarra landsmanna, og vindurinn var svona partur af 

þessu öllu saman og minnti fólk á að það var enn á lífi og 

hluti af heildarmyndinni. 

    En þrátt fyrir gott veður og regnvota jörð lá samt 

eitthvað skrítið í loftinu.   Eitthvað einkennilegt hafði 

gerst um nóttina á meðan allt fólkið hvíldist undir sæng.   

Með vestanvindinum kom einhver óskiljanleg spenna og 

þessi spenna var allt í kring.   Spenna sem hvorki Örlygur 

Freyr né Hermóður gátu hent reiður á né heldur áttað sig 

á af hverju stafaði.   Þessi spenna lá bara í loftinu og 

sveimaði yfir höfðum þeirra á einhvern óskiljanlegan og 

einkennilegan hátt.   En eitthvað var það.   Mennirnir 
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gátu ekki þrætt fyrir einkennilega líðan sína þar sem þeir 

gengu vanabundna leið í morgunsárið eftir götu sem 

hafði verið gatan þeirra mörg undanfarinn ár.   En 

eitthvað í umhverfinu gerði að verkum að þeim leið 

skringilega.   Hvað hafði gerst um nóttina á meðan borgin 

svaf og dreymdi drauma hinna réttlátu eða óréttlátu 

manneskja?   Og hvað var þarna framundan þeim á hægri 

hönd? 

    “ Detti nú ekki af mér allar dauðar lýs.   Sé ég 

virkilega menn með byssur um öxl og fleiri en einn og 

fleiri en tvo vígamenn framundan. “- hugsaði Hermóður 

með sjálfum sér.   Hann hnippti í Örlyg Frey: 

    “ Sérð þú það sem ég sé eða er ég ekki enn vaknaður 

og lifi í draumaheimi.   Það væri þá ólíkt mér ef svo væri. 

“ - Undrunar gætti í rödd mannsins. 

    “ Það lítur svo út að hingað séu komnir hermenn í 

fullum herskrúða. “ - sagði Örlygur og var jafn undrandi 

og faðir hans. 

    Þeim hafði ekki missýnst.   Margir menn með hjálm á 

höfði, alvopnaðir menn, gengu fylktu liði eftir friðsælum 

götum Reykjavíkurborgar.   Hvað hafði gerst og hverjir 

voru þessir menn sem komu svo skyndilega í skjóli 

nætur?   Var virkilega búið að hertaka friðsæla Ísland og 

það orðið þátttakandi í grimmilegu stríði sem háð var í 

Evrópu?   Voru þetta Þjóðverjar eða hermenn frá öðru 

landi?   

    Margar spurningar brunnu á feðgunum þennan 

morgunn. 
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    Maður kom gangandi á móti þeim og fór mikinn.   Þeir 

stöðvuðu manninn og spurðu hvað væri eiginlega um að 

vera og hví allir þessir hermenn marséruðu um borgina 

með alvæpni. 

    “ Bretarnir maður, Bretarnir.   Þeir komu í nótt og hafa 

þegar handtekið Þýska ræðismanninn og fjölskyldu hans 

ásamt að taka nokkrar opinberar byggingar í miðbænum í 

sína þágu.   Þar á meðal pósthúsið.   þetta er ægilegt.   Ég 

veit ekki hvar þetta endar.“ - sagði maðurinn með 

örvæntingarfullum svip manns sem skyndilega stóð frami 

fyrir hlut sem honum grunaði ekki að gætu skeð í sínu 

lífi.   Maðurinn var óðamála og talaði slitrótt og óskýrt.   

Svo var hann rokinn sína leið 

    Jesús segir: 

    “ Verið varir um yður, vakið!   Þér vitið ekki, nær 

tíminn er kominn. “   (Mark 13:33) 

    Feðgunum létti er þeir komust að raun um að það voru 

breskir hermenn sem komu en ekki nasistar Hitlers eða 

menn fylgisspakir þýska einræðisherranum og 

harðstjóranum.    

    Hermóður og Örlygur Freyr komu á svæðið þar sem 

þeir gátu séð yfir hafnarsvæðið og út á ytri höfnina.   Inn 

í sjálfri höfninni lá einn tundurspillir bundin við bryggju.   

Tvö beitiskip og 5 tundurspillar til viðbótar voru fyrir 

utan hafnargarðana tvo.   Sjá mátti lítinn bát sigla inn í 

höfnina frá einu af skipunum sem lá við stjóra á ytri 

höfninni.   Greinilegt var að mikill fjöldi hermanna hafði 

numið land á Íslandi öllum að óvörum þessa örlagaríku 

og sögulegu nótt.   Litla Ísland var ekki lengur eyja lengst 
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norður í hafi sem enginn vissi um heldur komið á kortið 

og orðið eitt af hernumdu löndum Norðurlanda í þessu 

tryllta og taumlausa stríði sem óx með hverjum deginum 

sem leið. 

    Flokkur hermanna kom á móti þeim arkandi 

taktvissum skrefum.   Hermennirnir báru riffla sem 

hvíldu létt á öxl mannanna.   Er herflokkurinn nálgaðist 

feðgana heyrðist hvell skipun eins úr hópnum og 

hermennirnir slógu hring utan um feðgana og stöðvaði 

göngu þeirra.   Maðurinn sem skipunina gaf, greinilega 

foringi, spurði á hvaða leið þeir væru. 

    Örlygur Freyr og Hermóður litu ákveðnir á foringjann 

og sögðu honum að þeir væri ríkisborgarar í frjálsu landi 

og sem slíkir þyrftu þeir ekki að svara spurningu þeirra, 

og gerðu sig líklega til að halda för sinni áfram án frekari 

tafa. 

    Svar íslendinganna vakti reiði foringjans sem snéri sér 

að liðsmönnum sínum og skipaði þeim að handtaka þessa 

menn, handjárna þá og fara með þá í járnum niður á 

bryggju og þaðan um borð í eitt skipanna sem lá á ytri 

höfninni til yfirheyrslu. 

    Hermennirnir þéttu hringinn utan um feðganna og 

hindruðu för þeirra.   Nokkrir vígalegir ungir menn í 

hópnum stigu fram gráir fyrir járnum og gripu í 

handleggi mannanna og áður en þeir vissu af var búið að 

smella handjárnum utan um úlnliði þeirra fyrir aftan bak 

og flokkurinn snúinn við áleiðis að bryggjunni með þá á 

milli sín.    
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    Er herflokkurinn var enn á leiðinni til áfangastaðar síns 

með fanga sína kom á móti þeim bifreið.   Í aftursæti 

bifreiðarinnar sat borðalagður maður.   Bílstjóri 

borðalagða mannsins stöðvaði bifreiðina við hlið 

gangandi mannanna og yfirmaðurinn sté út og tók 

foringja hópsins tali.   Annað veifið litu þeir á fanga sína, 

sem greinilega voru umræðuefnið.  

    Örlygur Freyr átti ekki vona á að lenda í klóm 

herflokks og að verða tekinn til fanga þegar hann um 

morguninn vaknaði til að mæta í vinnuna, né heldur 

Hermóður faðir hans.   En hér var hann nú samt, 

handjárnaður fyrir aftan bak, eins og hver annar 

brotamaður við hlið föður síns sem mátti þola sömu 

meðferð. 

    Borðalagði maðurinn sté aftur upp í bifreið sína.   

Harkalegt brak heyrðist í gírkassanum er bílstjórinn setti 

faratækið í fyrsta gír.   Bifreiðin hélt áfram upp eftir 

götunni svo hvein í vélinni.   Mennirnir voru að flýta sér.   

Herflokkurinn hélt leið sinni áfram niður að höfn með 

íslensku borgarana tvo með sér. 

    Hópur undrandi og forvitinna augna mætti þeim á 

leiðinni.   Fólk eins og þeir sjálfir sem hvorki skildi upp 

né niður í einu né neinu og enginn vissi hvaðan á sig stóð 

veðrið. 

    Hermóður snéri sér að ungum manni við hlið sér og 

spurði hvert yrði farið með þá.   En fékk ekkert svar.   

Hann spurði aftur en maðurinn virti hann ekki svo mikið 

sem viðlits.   Hann bara horfði fram fyrir sig ísköldum 
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augum með riffilinn um öxl, eins og steingervingur eða 

stytta gerð úr gegnheilu grjóti. 

    Sum andlitanna sem urðu á vegi þeirra könnuðust þeir 

við.   Önnur andlit á götunni voru þeim ókunn.   Allt 

fólkið átti eitt sameiginlegt.   Að vera spyrjandi, 

undrandi, óvisst, hrætt og kvíðið. 

    Hannes, vinnuveitandi Örlygs Freys, var á leið í 

verslun sína er hann sá herflokkinn marséra eftir götunni 

á móti sér.   Er fylkingin gekk framhjá honum tók hann 

eftir starfsmanni sínum og föður hans mitt á milli 

hermannanna og sá að búið var að handjárna þá báða og 

gerði sér þegar ljóst að þeir voru fangar breska 

hernámsliðsins.   Sem vonlegt var þá dauðbrá honum og 

hann trúði vart sínum eigin augum.   En Hannes gat ekki 

þrætt fyrir það sem hann nú sá.   Og nú voru góð ráð dýr.   

Engan tíma mátti missa.   En hvað gat hann gert til 

bjargar starfsmanni sínum og föður hans í allri þessari 

óreiðu sem hertakan olli í borginni?   Eina leiðin sem 

honum hugnaðist á þessu augnabliki hringavitleysunnar 

var að finna yfirmann eða foringja hernámsliðsins og tala 

máli mannanna við hann og fá upplýsingar um hví þeir 

væru í járnum og fyrir hvaða sakir.   Hann trúði á 

sakleysi þeirra og einnig að hér hefði einhver leiður 

misskilningur átt sér stað. 

    Flokkurinn gekk áfram taktföstum skrefum.   Skammt 

var orðið eftir að bryggjunni þar sem lítill bátur beið 

ferðbúinn til að flytja handtekið fólk út í eitt skipið sem 

lá við stjóra og beið fólksins. 

    Hermóður leit til sonar síns og sagði reiðilegri röddu: 
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    “ Sonur sæll!   Hvar er hann núna þessi Guð þinn?   Ef 

hann er eins máttugur og þú segir og virðist sjálfur trúa 

þá bjargi hann okkur báðum úr prísundinni.   Ég á ekki til 

aukatekið orð. “-  Hermóður var hneykslaður á stöðu 

sinni sem hann botnaði lítt í og hvers vegna svo var 

komið fyrir þeim. 

    Örlygur Freyr sárnaði þessar aðfinnslur hans.   Í hjarta 

sínu bað hann til Jesús og hafði gert alveg síðan ljóst var 

í hvað stefndi.   Hann trúði að þeir myndu losna áður en 

til meiri alvöru kæmi og þeir höfnuðu um borð í skipinu 

sem lá út á ytri höfninni og yrðu yfirheyrðir þar. 

    Þeir nálguðust staðinn sem báturinn lá á.   Um það bil 

sem þeir voru að stíga um borð kom bifreið eftir 

bryggjunni á töluverðri ferð.   Í aftursæti bifreiðarinnar 

sat sami yfirmaður sem hafði stöðvað flokkinn ofar í 

bænum og spurst fyrir um ferðir hans.   Bifreiðinn 

stöðvaðist nokkuð harkalega og borðalagði maðurinn vatt 

sér undireins út og gekk rösklega að foringja flokksins og 

gaf honum sín fyrirmæli.   Síðan fór maðurinn aftur inn í 

bílinn sem þegar snéri við og hélt sem leið lá inn í bæinn.   

Grár reykurinn stóð aftur úr púströri bílsins.   Greinilegt 

var að borðalagði maðurinn þurfti að sinna 

margháttuðum málum og vera á mörgum stöðum á 

svipuðum tíma. 

    Foringi hópsins gekk til Örlygs Freys og Hermóðs, tók 

lykla upp úr vasa sínum og losaði handjárnin af úlnliðum 

mannanna, baðst afsökunar á handtökunni og sagði þá 

frjálsa ferða sinna.   Að því búnu snéri hann sér að sínum 

mönnum.   Hávær, hvell skipun gekk út um munn hans 

og hermennirnir snérust á hæli sem einn maður og gengu 
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í takt upp bryggjuna.   Nokkru síðar heyrðist flokkurinn 

syngja hergöngumars.    

    Um borð í litla bátnum sem enn lá bundinn við bryggju 

voru nokkrir karlmenn sem hernámsliðið hafði fundið og 

handtekið.   Þessir menn biðu þess að verða færðir 

nauðugir í skipið.   Svipur þeirra bar með sér ótta og 

óvissu hvað alla framtíð áhrærði. 

    Á bryggjunni þar skammt frá voru nokkrar konur í 

vörslu þriggja hermanna sem líklega tilheyrðu 

mönnunum sem stóðu handjárnaðir á þilfari litla bátsins.   

Konunum var meinað að kveðja mennina í bátnum og 

þurftu því að þola aðskilnaðinn gegn eigin vilja sínum.   

Sumar kvennanna báru lítinn vasaklút upp að hvörmum 

sér til að þerra burt tár sem rann niður kinnar.   

Karlmennirnir stóð þétt saman í bátnum eins og þeir 

þæðu styrk hver frá öðrum.   Allir mennirnir voru með 

handjárn um úlnliðina.   Ótti var yfir þessum mönnum og 

hann lá á þeim eins og helgríma. 

    Þegar herflokkurinn var farin voru landfestar litla 

bátsins þegar leystar og báturinn tók skriðið og sigldi 

fulla ferð með skelfda og óvissa mennina innanborðs.   

Annar bátur lá fyrir aftan hinn, tilbúinn í samskonar 

fangaflutninga ef á þurfti að halda.   Öðru hvoru stakkst 

litli báturinn í væga ölduna en samt nóg til sjóúði gekk 

yfir bátinn og yfir mennina sem stóðu hnípnir á dekkinu. 

    Aðgerðir bresku hermannanna voru vel skipulagðar.   

Af öllu mátti sjá að vera þeirra í borginni átti sér sinn 

aðdraganda og að Bretarnir hefðu kynnt sér staðhætti í 

landinu áður heldur en aðgerðin varð veruleiki.  
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    Örlygur Freyr minntist flugvélarinnar sem hann varð 

vitni að sem flaug lagflug yfir borginni nokkrum vikum 

fyrr.   Núna sá hann samhengi hlutanna og skildi hver 

tilgangurinn með þessu lágflugi flugmannsins var. 

    Örlygur Freyr og Hermóður stóðu á bryggjunni og 

horfði á eftir bátnum sem sigldi fulla ferð á átt að 

hafnargörðunum tveimur sem vörðu höfnina í vályndum 

veðrum. 

    “ Drengur minn!   Hér skall hurð nærri hælum.   En við 

sluppum.   Mennirnir sem fóru með bátnum voru ekki 

eins heppnir.   Hvað skyldi verða um þá? “ - sagði faðir 

Örlygs Freys. 

    Hermóður gekk til sonar síns, tók utan um hann og bað 

hann afsökunar á hrannalegu orðalagi sínu áðan.   Reiðin 

hefði eitt augnablik náð á honum tökum vegna 

aðstæðnanna sem þeir skyndilega og óvænt lentu í. 

    Tveir menn komu gangandi eftir bryggjunni og fóru 

mikinn.   Mættir voru Hannes Bóasson og Brjánn 

Hilmars.   Fagnaðarfundir urðu er mennirnir hittust og 

tóku þeir utan um hvorn annan þarna á bryggjunni.    

    Litli báturinn var kominn út fyrir garðana tvo og átti 

stutt eftir að skipinu sem mennirnir þurftu að fara um 

borð í og ganga í gegnum það sem beið þeirra um borð.   

    Sagan og bak við veru Hannesar og Brjáns Hilmars var 

sú að skömmu eftir að Hannes sá herflokkinn koma með 

feðgana handjárnaða mitt á milli sín hitti hann Brján og 

sagði honum alla málavexti.   Saman drifu þeir sig af stað 

til að hafa upp á einhverjum Breta sem gæti stöðvað 
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þessa vitleysu og gefið þeim frelsi sitt á ný og voru svo 

heppnir að rekast á foringjann sem flokkurinn hitti á leið 

sinni og gátu útskírt málið fyrir honum.   Borðalagði 

foringinn kannaðist strax við viðfangsefnið og brást við 

með snöggum og viðeigandi hætti, gaf bílstjóranum 

fyrirmæli og stökk að því búnu sjálfur upp í bifreiðina 

sem hvarf á miklum hraða úr augsýn þeirra og kom á 

mátulegum tíma til að afstýra frekari frelsissviptingu 

mannanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

Aðgerðir hersins halda áfram  

Tíundi kafli 

 

    Ef Guð hefði ekki gripið í taumanna og leyst mennina 

úr sínum einkennilegu og óvæntu kringumstæðum á 

bryggjunni hefði handtaka feðgana endað öðruvísi og 

tafið áætlanir Guðs með Örlyg Frey og Brján Hilmars, 

ásamt að breyta öllu lífi fjölskyldunnar á Hrísmóum 7.   

En Guð var með plan sem miðaði ekki við það að þessir 

menn væru lokaðir á bak við lás og slá.   Þvert á móti var 

vilji Guðs að ungu mennirnir héldi sínu striki og færu um 

landið sitt og leystu fólk frá bindingum Satans með hjálp 

Guðs Orðs, hvað sem hernámi Breska heimsveldisins 

leið. 

    Konurnar voru enn í vörslu hermannanna.   Þær bara 

stóðu þarna á bryggjunni niðurlútar þótt litla bátsskelin 

væri farinn frá bryggjunni og um það bil að leggjast upp 

að síðu skipsins á ytri höfninni. 

    Skyndilega reif ung kona sig frá hópnum og hljóp eins 

hratt og hún gat þvert yfir bryggjuna í átt að 

bryggjubrúninni.   Konurnar sem eftir urðu tóku að 

hljóða í angist sinni og gerðu tilraun til að hlaupa á eftir 

henni.   Ringulreið skapaðist á staðnum við atvikið sem 

gerði fólkið taugaveiklað og spennt.   Hermaður hrópaði:  

“ Stans “ - og tók sprettinn á eftir konunni og rétt náði að 

grípa í hana áður en hún steyptist á höfuðið ofan í ískalt 

hafið fyrir neðan.   Maðurinn tók hryssingslega í kápu 

hennar og hrinti henni harkalega í átt að hópnum svo 
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nærri lá við að hún dytti kylliflöt á bryggjugólfið.   

Hermennirnir sem eftir voru beindu rifflum sínum að 

konunum og voru við öllu búnir.   Smellur heyrðist er 

mennirnir spenntu rifflanna.   Þeir höfðu fingurinn á 

gikknum, tilbúnir að beita vopnavaldi ef á þyrfti að halda.   

Ensku herflokkarnir höfðu ákveðinn fyrirmæli og þjálfun 

hvernig meðhöndla skyldi fanga á svæðum sem þeir voru 

á.    

    Er unga konan kom aftur inn í hópinn gekk ein konan 

til hennar og lagði hægri handlegg sinn utan um axlir 

hennar.   Hún grét hástöfum og gat engan veginn hamið 

öll tárin sem runnu niður vangana.   Hún stóð eins og 

margar aðrar konur og karlar frammi fyrir atburðum sem 

henni óraði ekki fyrir að lenda í. 

    Eftir andartak var kominn ró á fólkið og hermennirnir 

gátu slakað á. 

    Örlygur Freyr og hinir sem með honum voru stóðu 

álengdar og fylgdust með atburðarrásinni.    

    Er um hægðist í hópnum gengu fjórmenningarnir að 

fólkinu og tóku hermennina tali og spurðu hví konurnar 

fengju ekki að fara í friði og fyrir hvaða sakir þeim væri 

haldið hér föngum. 

    Ungur maður í hópnum snéri sér að Örlygi og sagði 

honum að varðmennirnir hefðu sínar fyrirskipanir sem 

þeim bæri að framfylgja.   Og bað þá vinsamlegast um að 

yfirgefa svæðið. 

    Brjánn Hilmars spurði hvort þeir mættu ekki tala 

stundarkorn við konurnar.   Tveir hermannanna snéru sér 
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þá snöggt við og beindu rifflum sínum að honum og 

gerðu öllum nærstöddum ljóst með framferði sínu að 

nærveru þeirra væri ekki óskað og heppilegast fyrir þá 

alla að hypja sig hið snarasta á brott. 

    Íslendingarnir skildu að þeir gátu ekkert gert meira í 

stöðunni og ekki annað að gera en að yfirgefa svæðið.   

Mennirnir gengu eftir plankaklæddu bryggjugólfinu 

áleiðis inn í borgina. 

    Litli báturinn var lagstur upp að síðu skipsins sem lá út 

á.   Úr landi sást maður klifra upp leiðara sem lá niður 

með stjórnborðssíðunni.   Undireins og síðasti maðurinn 

var kominn í leiðarann rótuðu skrúfblöð litla bátsins upp 

sjónum undir honum aftanverðum og hann hélt þegar til 

lands á fullu stími.   Sjórinn freyddi við bátsstefnið.   Sjá 

mátti í öllum þessum flýti að tíminn skipti máli. 

    Fimmtán manna herflokkur kom marserandi á móti 

fjórmenningunum með fjóra karlmenn í haldi.   Allt 

fólkið var handjárnað fyrir aftan bak.   Ótti var í augum 

hinna handteknu. 

    Íslendingarnir fylgdust með framvindu mála og urðu 

vitni að þegar fangarnir voru settir um borð í bátinn sem 

beið og að konurnar á bryggjunni hlutu sömu örlög, eftir 

stutt orðaskipti foringja herflokkanna.   Landfestar voru 

leystar og báturinn sigldi í átt að skipinu með fólkið um 

borð, ásamt fimm vopnuðum fangavörðum sem gættu 

hópsins.   Kolsvartur reykur steig upp úr grönnu röri ofan 

á litlu stýrishúsi bátsins er stýrimaðurinn jók olíugjöfina.   

Við hafnargarðana tvo mættust bátarnir og hinn báturinn 

lagðist á sama stað og áður. 
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    Mönnunum á bryggjunni fór að gruna að verið væri að 

taka þýska menn og konur í borginni úr umferð.   

Hópurinn sem marséraði framhjá þeim staðfesti grun 

þeirra.   Hannes þekkti nefnilega einn fangann í hópnum 

og vissi að maðurinn var þjóðverji sem lengi hafði verið 

búsettur í landinu og var giftur íslenskri konu.    

    Örlygur Freyr, Brjánn Hilmars, Hermóður og Hannes 

kaupmaður gengu saman upp í bæinn til að fylgjast með 

framvindu mála. 

    Hermenn hundruðum saman marséruðu í flokkum.   

Undrandi og forvitnir borgarar voru innanum og saman 

við þá.   Þarna ægði öllu saman.   Allstaðar var spurt og 

allskonar bollaleggingar heyrðust á götuhornum.   Hvar 

sem tveir eða fleiri menn voru saman komnir snérist 

umræðan um aðgerðir augnabliksins.   Hertakan hafði 

gerst svo skjótt að enn gafst fólki ekki tími til að skoða 

atburðina í rólegheitum og huga að því með sjálfu sér 

hvort það væri hlynnt hertökunni eða andvígt henni.    

    Vegna atburðanna um nóttina ákvað Hannes að hafa 

verslun sína lokaða og sjá til hvert stefndi og hvernig mál 

þróuðust. 

    Hermóði fannst nóg komið og ákvað að drífa sig heim 

á Hrísmóa 7 og vera nærri konu sinni og styðja hana, ef 

hræðsla eða annað kynni að hafa gripið hana vegna 

atburðanna í borginni.   Núna var staður hans við hlið 

eiginkonu sinnar. 

    Guðsmennirnir ákváðu að dvelja lengur á götum 

borgarinnar.   Aldrei var að vita hvert Drottinn leiddi þá í 

þessum svelg atburðarásanna. 
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    Er þeir voru á gangi og fylgdust með hvernig 

herflokkarnir báru sig að kom á móti þeim Grétar 

Hansson og Birgitta Zimsen.   En fólkið hafði ekki hist 

síðan á bænastundinni forðum.   Fagnaðarfundir urðu 

þarna mitt í kös hernámsins sem almenningur hingað til 

hafði fengið fregnir af í gegnum blöð og ríkisútvarpið en 

var nú sjálfur dottinn inn í og orðinn þátttakandi í 

stríðsvél þjóða sem bárust á banaspjótum. 

    Örlygur Freyr sagði frá því þegar herinn stöðvaði hann 

og föður hans skömmu áður og ætlað að flytja þá um 

borð í tundurspillinn til yfirheyrslu vegna þess að þeir 

neituðu að svara spurningum sem bornar voru upp við þá, 

og hvernig Drottinn fyrir bænir hans hefði mætt þeim á 

síðustu stund. 

    Brjánn Hilmars sagði og frá sínum þætti málsins. 

    Birgitta setti lófann fyrir munn sinn og greip andann á 

lofti er hún heyrði hvað skeði og sagði: 

    “ Almátugur.   Hér hefði getað farið illa. “ 

    Engin vafi var í augum fólksins að Drottinn sjálfur hafi 

gripið í taumanna og sett ákveðið ferli í gang með því að 

hafa Hannes á réttum stað og réttum tíma og snerta hjörtu 

bæði Brjáns Hilmars og Hannesar kaupmanns sem sáu 

sig knúna til að fara og leita réttar þessara vina sinna.   

Og þeir höfðu árangur sem laun erfiðis síns.   Hvort sem 

þeir skynjuðu verk Drottins í málinu á meðan allur 

hamagangurinn stóð, eður ei.   En það skipti ekki öllu 

máli.   Mennirnir fóru frjálsir frá viðureign sinni við 

alvopnaða hersveit Enskra. 
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    Drottinn heyrði hróp Örlygs og gerði ráðstafanir og 

málið fékk farsælan endi. 

    “ Dýrð sé þér Drottinn. “ - Birgitta gat ekki annað 

heldur en lofað sinn Drottinn sem leysir úr málum 

manna. 

    Fólkið laut höfði stutta stund þar sem það stóð og 

lofaði Guð í hálfum hljóðum. 

    Allir voru snortnir af nærveru Guðs.   Það lofaði sinn 

Guð innanum allskonar fólk og hermenn sem örkuðu 

taktföstum skrefum og gengu í hópum og fóru til hægri 

og vinstri, fram og til baka í stanslausu kapphlaupi við 

klukkuna, án þess vafalaust að renna huga sínum þó ekki 

væri nema örskotsstund til frelsarans og lífgjafans Jesús 

Krists sem fyrirgefur syndir og er tilbúinn til að bæta og 

fegra allt mannlíf hvenær sem hann kemst að með sinn 

kærleika og sína miskunn.   Hver sekúnda er líklega 

dýrmædd þegar hertaka lands er í gangi og brýnt að hver 

maður standi sína stöðu til að verkið nái framgangi.   

Hvellar og ákveðnar fyrirskipanir á ensku bárust um 

svæðið.    

    Ríkisstjórn landsins kom saman strax um morguninn 

til skrafs og ráðagerðar.   Valdsmennirnir höfðu eins og 

aðrir landsmenn vaknaði upp við slæman draum hin 

örlagaríka morgun og komu af fjöllum. 

    Herflokkarnir geystust skipulega um götur borgarinnar 

á fyrstu klukkutímum landgöngunnar í leit að fólki sem 

hugsanlega væru á bandi óvinarins og gæfu upplýsingar 

um herliðið eða ynnu spellvirki á eigum hersins og lífi 

hermannanna.   Að vera af þýsku bergi brotinn og hafa 
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ríkisborgarétt í þriðja ríkinu var ekki heppileg staða eins 

og málum var nú komið. 

    Litlu bátarnir sáust yfirgefa bryggjustæðið til skiptist 

og stíma á átt að stóra skipinu og fólk klifra upp 

leiðarann utan skipinu og labba eftir ganginn um borð og 

hverfa undir þiljur.   Hvað meira fór þar fram gat enginn 

maður vitað um í landi.   Herinn gaf heldur engar 

upplýsingar um aðgerðir sínar.    

    Fangaskipið lá enn við stjóra úti á ytri höfninni. 

    Konurnar fengu allar frelsi og voru aftur fluttar í land.   

    Meginþungi heraðgerðanna var um garð genginn.    

    Þremur dögum eftir innrásina létti stóra skipið 

ankerum.   Skrölt frá þungum ankeriskeðjunum heyrðist 

til lands er þær runnu eftir rörunum niður í 

keðjukjallarann, djúpt í iðrum skipsins.   Ekkert spurðist 

til karlamannanna sem voru fluttir nauðugir um borð af 

herflokkunum í fyrstu aðgerðum hersins eftir hertökuna.   

Þeir myndu að öllum líkindum sigla með skipinu og enda 

í fangabúðum sem Bretar höfðu yfir að ráða. 

    Ankerið kom upp úr sjó og þungt og stirðbusalegt 

skipið snérist á ytri höfninni og tók stefnuna út á opið haf 

í fylgd tundurspillis til að verja það gegn hugsanlegum 

árásum kafbáta þriðja ríkisins.   Við Vestfirði var áætlað 

að skipin slægjust í för með öðrum skipum og hefðu 

samflot með þeim yfir úfið og hættulegt Atlandshafið.   

Margir tundurspillar fylgdu skipalestunum og gerðu 

áhafnir skipana sitt besta til að koma þeim heilum til 

hafnar.   En verkið var fráleitt hættulaust og kostaði 
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áhafnir allra skipana stöðuga vakt.   En þrátt fyrir árvekni 

sukku samt mörg skip í hina votu gröf með manni og 

mús.    

    Þremur viku eftir landgöngu bresku herflokkanna var 

lífið að mestu komið í sinn gamla farveg. 

    En þó var allt breytt.   Ýmsar sögur gengu í bænum um 

eitt og annað.   Hávær var sagan sem sagði að þjóðverjar 

hefðu hertekið Austurland eins og þeir legðu sig og lagt 

allt austanvert landið undir sig.   Flugvélar bæði stórar og 

smáar ku líka hafa sést á flugi þar eystra sem engin vissi 

nánari deili á.   Sögurnar geystust á ægihraða á milli 

manna sem sumir göntuðust með en vakti óhug hjá 

öðrum.   Sögurnar voru líflegar í munni sögumanna.   

Einhver greip svo söguna á lofti og gætti þess vandlega 

að flytja hana áfram en var að sjálfsögðu búinn að 

gleyma hluta hennar á áfangastað með þeim afleiðingum 

að sagan var orðin gjörbreytt frá fyrstu útgáfu. 

    Ýmislegt annað var og í gangi hjá borgarbúum í formi 

frjálslegra sagna af atburðum sem reyndist vera 

ímyndunin ein með ekkert undir sér annað en hugarburð 

sögumanna og sögugleði þeirra.   En þetta tilheyrir 

mannlífinu sem góðir og göfugir menn leiðrétta á 

endanum og hreinsa burt úr umhverfinu og leyfa 

sannleikanum sjálfum að tala. 

    Á stríðstímum breytist margt hjá þjóðunum og stríð 

bitnar ekki bara á einhverju einu landi heldur dreifa 

áhrifin sér yfir marga og menn verða að beygja sig undir 

reglur og ákvæði og lúta vilja ráðanna sem fara með 
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ákveðinn mál sem að öðrum kosti væri ekkert gert með 

og engin svo mikið sem leiddi hugann að. 

    Dag einn lásu borgarbúar og aðrir landsmenn í blöðum 

sínum langorða tilkynningu frá Loftvarnarnefnd um 

loftvarnaræfingu klukkan fjórtán og hvernig fólk ætti að 

bregðast við þegar lúðrarnir gyllu og símarnir hringdu 

allir sem einn samfelldri hringingu allstaðar þar sem 

símar voru tengdir Símstöðinni.   Öllum var gert skylt að 

hlýða tilskipunum frá Loftvarnarnefnd og fara í einu og 

öllu eftir ráðum hennar, að viðlagðri refsingu.   Á öllum 

opinberum stöðum héngu uppi leiðbeiningar um hvernig 

fólk ætti að bregðast við í slíkum neyðatilfellum.   Íbúum 

átti því að vera fullkomlega ljóst hvað þeim bæri að gera 

og hvað væri í gangi við skyndilegan hljóm lúðranna í 

bland við samfellda hringingu símtækjanna.   Hannes var 

einmitt með slíkar leiðbeiningar uppi í verslun sinni og 

með herbergi klárt í kjallara hússins til að leita skjóls í ef 

árás yrði gerð úr lofti. 

    Örlygur Freyr afgreiddi áfram í búð Hannesar og fékk 

enska hermenn oft í heimsókn sem voru á gangi í 

námunda við verslunina með riffla um öxl.   Og einmitt 

þennan dag voru sex hermenn staddir í versluninni þegar 

skyndilega heyrðist síbreytilegur tónn frá lúðrum 

bæjarins og síminn í búðinni hringdi látlaust og myndaði 

ærandi og eyrnaskerandi hávaða inn.   Hávaðinn frá 

lúðrunum voru hættumerki sem borgurunum bar að 

bregðast við á ákveðinn hátt.   Hermennirnir, sem vissu 

af biturri reynslunni heima hvað gat verið í vændum, 

breyttu allir um svip.   þeim hafði ekki verið tilkynnt um 

æfinguna og töldu því að óvinaflugvélar væru um það bil 

að varpa sprengjum sínum yfir borg og borgarbúa.   
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Örlygur sá á svip þeirra að þeim stóð ekki á sama og 

benti þeim að fylgja sér og gekk í fylkingarbrjósti niður 

stigann og inn í loftlaust herbergið undir búðinni ásamt 

dauðskelfdum hermönnunum.   Kjallaraherbergið var hið 

eina í þessu húsi sem uppfyllti skilyrði Loftvarnanefndar 

um öryggi, þar sem það að mestu var niðurgrafið og 

gluggalaust.   Áfram heyrðist í lúðrunum í borginni og 

síminn hringdi látlaust í versluninni eins og allt væri að 

verða vitlaust.   Ensku hermennina þurfti ekki að hvetja 

til að yfirgefa efri hæðina, eins og stundum gerðist með 

íslendingana sem þekktu ekki hættuna á sama hátt og 

hinir ensku sem horfðu jafnvel upp á ástvini sína deyja í 

loftárásum.   Inn þessu litla, loftlausa herbergi varð fólkið 

að dvelja uns lúðurinn var á nýjan leik þeyttur og hættan 

blásin af með samfeldum tón í fimm mínútur.   Þá loks 

gátu menn aftur komið sér burt úr þrengslunum og andað 

að sér heilnæmu og fersku andrúmsloftinu fyrir utan og 

farið þangað sem rýmið var meira. 

    Er allt fólkið var aftur komið inn í búðina löguðu 

hermennirnir hjálmana á höfðum sínum, þökkuðu fyrir 

sig og gengu út í ferskt loftið fyrir utan. 

    Herinn hóf ýmsar framkvæmdir sem kallaði á 

verkfúsar hendur landans.   Reisa þurfti íbúðarbragga, 

vítt og breytt í borginni og nágrannabæjunum, ásamt að 

leggja vegi og annað sem herinn taldi nauðsýnlegt að 

framkvæma.   Allt kallaði þetta á mannskap.   Skyndilega 

fengu allir sem vettlingi gátu valdi atvinnu með þeim 

afleiðingum að gamli verkstjórinn, sem svo oft hafði 

stigið eins og sperrtur hani upp á vörubílspall og valið úr 

hópnum “ menn  til að starfa fyrir sig í dag ” - að hann 

lenti æ oftar í mesta í basli við að ráða í þær stöður sem 
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þurftu við uppskipunina.   Og var það af sem áður var.   

þetta kom Hermóði sér að vísu vel sem mætti á hverjum 

morgni eins og vanalega á sinn gamla stað.   Hann hélt 

tryggð við bryggjuna og sinn gamla verkstjóra og hafði 

svo sem ekki hugleitt Bretavinnuna enn sem komið var í 

neinni alvöru.    

    Brjánn Hilmars valdi einnig bryggjuvinnuna en 

skynjaði samt breytingarnar sem voru að verða á 

samfélaginu sem hann hafði fæðst inní og alist upp í frá 

fæðingu. 

    Dagarnir í borginni liðu einn af öðrum.   Fólkið smá 

saman vandist öllum þessum grúa hermanna með rifflana 

hvílandi á öxlum sér á eftirlitsgöngu um bæinn. 

    Nokkrum dögum síðar hittust Örlygur Freyr og Brjánn 

Hilmars um kvöld í herbergi Brjáns og fóru sameiginlega 

yfir málinn.   þeir voru enn með hugann við sýnina og 

enn jafn vissir um vilja Drottins hvað þá sjálfa varðaði.   

Reiðhjólin reyndust vel og voru kostagripir.   

Hjólhestarnir spöruðu þeim og talsverðan tíma miðað við 

að þurfa að fara allra sinna ferða á tveim jafnfljótum. 

   Örlygur Freyr tók Biblíuna sína upp og las fyrir vin 

sinn nokkur ritningavers: 

    “ Þegar skýin eru orðin full af vatni, hella þau regni 

yfir jörðina.   Og þegar tré fellur til suðurs eða 

norðurs á þeim stað, þar sem tréð fellur, þar liggur 

það kyrrt.   Sá sem sífellt gáir að vindinum, sáir ekki, 

og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki.   Eins og 

þú veist ekki, hvaða veg vindurinn fer og hvernig 

beinin myndast í móðurkviði þungaðrar konu, eins 
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þekkir þú heldur ekki verk Guðs, sem allt gjörir.   Sá 

sæði þínu að morgni og lát hendur þínar eigi hvílast 

að kveldi, því að þú veist ekki, hvað muni heppnast, 

þetta eða hitt, eða hvort tveggja verði gott. “   (Préd 

11:3-6) 

    Orðin voru eins og töluð inn í hugrenningar mannanna.   

Tími var til að taka sig upp og gera vilja Guðs og fara.   

Akrarnir eru hvítir til uppskeru en verkamenn fáir. 
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Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars 

halda sínu striki 

11 kafli. 

 

    Þeir sátu inn í herberginu og hugleiddu orðinn í 

Predikaranum litla stund.   Orðin snertu við þeim og 

höfðu áhrif á hjartað.   Í þeim skynjuðu þeir ákveðinn 

sannleika.   Til að trú manna fái lifað og dafnað eðlilega í 

hjartatetrinu þurfa verkin að vera sýnileg í umhverfinu. 

    Full þörf var á kærleiksríkum boðskapi frelsarans. 

    En allt tal um boðun fagnaðarerindisins hljómaði samt 

skringilega í eyrum bræðranna við ríkjandi aðstæður.   

Það urðu þeir að viðurkenn hver fyrir öðrum. 

    Nýjustu fregnir af gangi átakanna í Evrópu voru heldur 

ekki til að slá á svartsýnina sem skyndilega greip um sig í 

litla herberginu sem gerði þá eitt augnablik efins um 

almáttugan Guð.   Í blaðinu var ítarleg lesning um að 

herir þriðja ríkisins hefðu smalað saman öllum 

karlmönnum í hernumdu þorpi í einu Eystrasaltsríkjanna 

og stráfellt þá og fleygt líkunum ofan í fjöldagröf og 

hulið ódæðisverkið með mold.   Ódæðið barst 

umheiminum frá litlum dreng sem tókst að sleppa óséður 

frá vígamönnum hersins og fela sig í skógi þar skammt 

frá og þaðan gat hann séð með eigin augum þegar 

kúlurnar boruðu sig inn í fólkið.   Blaðamaður, sem 

skömmu síðar kom til þorpsins sem atburðirnir gerðust í, 
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hitti drengin óvænt og náði að vingast við hann og litli 

drengurinn leysti frá skjóðunni og fregnin af 

voðaatburðinum barst umheiminum. 

    Lesturinn gerði þá niðurlúta og kjarklausa og þeim 

byrjuðu að fallast hendur. 

    Hvernig áttu þeir að útskíra allgóðan Jesús þegar verið 

var að vinna hvert grimmdarverkið fætur öðru á fólki? 

    Hlátrar og ærsl barna barst inn til þeirra um opinn 

glugga herbergisins.   Örlygur Freyr stóð á fætur og gekk 

að glugganum og horfði stundarkorn á lífið fyrir utan.   

Nokkra krakkar voru í eltingarleik á blettinum handan 

við lóðina sem tilheyrði heimili Brjáns Hilmars.   Lítill 

strákur hljóp uppi sér stærri strák og náði að grípa í peysu 

hans.   Þetta orsakaði truflun á hlaupi hins með þeim 

afleiðingum að strákunum fipaðist hlaupið.   Saman féllu 

þeir í grasið og kútveltust skellihlæjandi eftir grasinu.   

Greinilegt var að strákarnir skemmtu sér prýðilega.   

Krakkarnir hlupu um túnið og reyndu að grípa í næsta.   Í 

öllum hasarnum og ærslunum gleymdu krakkarnir sér eitt 

augnblik með þeim afleiðingum að tvær telpur á harða 

hlaupum rákust harkalega saman og fóru báðar að 

hágráta.   þetta batt enda á leikinn stundarkorn. 

    Örlygur Freyr leit til vinstri og sá þá hvar tveir 

hermenn með byssur um öxl komu gangandi í 

rólegheitum upp veginn sem krakkarnir léku sér við í 

hrókasamræðum hver við annan.   Þeir stöðvuðu göngu 

sína og fylgdust með krökkunum og sáu þegar stúlkurnar 

fóru að hágráta eftir ástímið hvora við aðra.   Kannski 

vakti gráturinn þeim minningar um eigin börn heima í 
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Englandi sem þeir gátu ekki stöðu sinnar vegna verið hjá 

á þessu augnabliki. 

    Kannski áttu þeir sjálfir litlar systur sem voru þeim 

hugleiknar á þessu andartaki. 

    Kannski höfðu þeir einmitt verið að ræða um 

fjölskyldur sínar heima, í þessum göngutúr sínum og 

atburðurinn á meðal krakkanna vakið þeim notalegar 

tilfinningar um heimaslóðirnar.   Alltént stöðvuðu þeir 

gönguna og fóru ofan í litlu töskurnar sem þeir höfðu 

spenntar um mittið, kölluðu börnin til sín og gáfu 

hverjum krakka sitt stykki af sjaldséðu súkkulaði.   

Salgætið náði að þagga grát telpnanna.   Greinilegt var að 

nærvera hermannanna vakti áhuga krakkanna og ekki 

spillti heldur súkkulaðið áhuga þeirra.   Að nokkrum 

mínútum liðnum hófust hlaupin á nýjan leik og hlátrar 

bárust aftur inn til bræðranna inn um opinn gluggann, og 

jafnvel hærri hlátrar en áður.   Þannig eru börnin.   Þau 

gefast ekki svo auðveldlega upp hafi þau á annað borð 

gaman að því sem þau fást við og oft þarf líka lítið til svo 

að áhugi þeirra vakni á nýjan leik. 

    Hermennirnir stóðu áfram og horfðu á leik barnanna.   

Örlygur Freyr stóð enn við gluggann og horfði út.   

Hvatningahróp frá Bresku hermönnunum barst honum til 

eyrna.   Þeir fylgdust grannt með leiknum.   Breitt bros 

sást á andliti þeirra.   En tíminn leið og hermennirnir 

settu rifflanna á öxl sér og héldu ferð sinni áfram upp 

veginn. 

    En hér sátu þeir, sjálfir guðsmennirnir, og voru daprir í 

huga og gerðu “ heiðarlega “ tilraun til að tala alla gleði 
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Guðs út úr herberginu og frá hvorum öðrum.   Nei, í 

þessum farvegi máttu hlutirnir ekki lengur vera.   

Eitthvað varð að gera og það strax. 

    Örlygur Freyr snéri sér snöggt frá glugganum, sló sér á 

lær svo að small hátt í og gerði tilraun til að lyfta 

umræðunni upp.   Já, og alla leið til ríkis Drottins, sem 

situr í hásæti sínu:    

    “ Halló!   Hvað er hér um að vera og hví sitjum við og 

tölum dauða inn í líf hvors annars þegar við ættum vera 

að boða kærleika Jesús Krists og biðja hvor fyrir öðrum 

heita bæn í Jesú nafni? “  

    Hann skynjaði að samtal þeirra var byrjað sveigjast inn 

á neikvæðar nótur og fann hvernig öfl myrkursins 

læddust í kjölfarið inn í herbergið og reyndu að taka sér 

bólfestu í huga þeirra og virkja þennan eld sem þeir í 

ógáti höfðu sjálfir kveikt.   Örlygur skynjaði einnig þegar 

myrkrið sviptist burt og skutlaðist út um gluggann við 

hugarfarsbreytinguna, og enn, þegar hrein og tær golan 

kom og lék um herbergið og gæddi allt lífi og baðaði þá í 

kærleika og umhyggju frelsarans. 

    Eftir ræðuna kom sársaukagretta fram á andliti Örlygs 

Freys og hann beygði sig niður til að nudda aumt lærið 

eftir harkalegri skell heldur en hann hafði ætlað sér.   

Skellurinn bar samt sinn árangur.   Hjörtu þeirra komust 

aftur í bein tengsl við heilagleik Sonarins.   Og þá var 

tilganginum líka náð.   

    Brjánn Hilmars hló er hann sá vin sinn nudda læri sitt 

og grettunnar sem kom á andlit hans. 
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    Orð Guðs hafði aftur náð til guðsmannanna og sigrað 

hið illa sem vildi notfæra sér neikvæðni þeirra og 

uppgjafatal. 

    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr vildu ekki lengur 

eignast hlífðarfatnað úr fúnu og lélegu efni djöfulsins til 

að nota í erli daganna, heldur ganga í vönduðum flíkum 

sem Drottinn Jesús gefur hverjum sem vill taka við.  

    Örlygur Frey elskaði það þegar Drottinn mætti í öllu 

sínu veldi og gaf niður von og hann fann á sjálfum sér að 

Heilagur Andi tók viðbragð í hjarta hans og snerti hverja 

taug líkamanns og lífgaði allt í kringum sig.   Hann 

elskaði þetta líf með Jesús en gerði sér æ ljósar hve mjög 

hann þurfti sjálfur að gæta sín og vera á varðbergi til að 

umræðan héldist á lifandi nótum en dytti ekki inn um dyr 

myrkursins vegna kringumstæðna sem heimurinn bjó til 

og margir hnutu svo oft um og hann sjálfur hafði 

tilhneigingu til að gera.   Að hafa visku Guðs inn í sínar 

kringumstæður var nauðsýnlegt. 

    Brján Hilmars tók undir þessi viðhorf vinar síns.   

Hann hafði einnig skynjað í hvaða farvegi samtalið var 

komið og var því feginn þegar Örlygur Freyr tók af 

skarið og réðist til atlögu við huga sjálfs síns sem einnig 

leysti hans eigin huga úr prísund og hlekkjum.   Brjánn 

gerði sér og ljóst að eigin vantrú hans hafði hleypt 

myrkraöflunum að og hann því dottið inn um dyr 

svartnættisins. 

    “ Við skulum krjúpa og biðja til Drottins. “ - sagði 

Brjánn og beygði hné sín við rúmgaflinn. 

    “ Drottinn Jesús! “- sagði hann: 
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    “ Varðveittu huga minn og hjarta og fyrirgefðu að ég 

sofnaði andartak á verðinum áðan og opnaði á heim 

myrkursins.   Fylltu mig með þínum Heilaga Anda og 

gefðu mér skó fúsleikans og brynju réttlætisins til að ég 

verði verðugt verkfæri í höndum þínum.   Í Jesú nafni.   

Amen. “ - Brjánn Hilmars dvaldi litla stund í viðbót frami 

fyrir Drottni sínum. 

    Örlygur Freyr tók undir bæn félaga síns.   Sjálfur hafði 

hann staðið upp til að krjúpa við stólinn sem hann áður 

sat í.    

    Biblían lá enn opinn á borðinu við hlið stólsins.   

Örlygur Freyr tók bókina og fann ritningaversið sem 

hann fann að Drottinn lagði sér á hjarta. 

    Hann las: 

    “ Drottinn Guð þinn fer sjálfur yfir um fyrir þér, 

hann mun sjálfur eyða þessum þjóðum fyrir þér, svo 

að þú getir tekið lönd þeirra til eignar.   Jósúa skal 

fara yfir um fyrir þér, eins og Drottinn hefir sagt.   Og 

Drottinn mun fara með þær eins og hann fór með 

Síhon og Óg, konunga Amoríta, og land þeirra, sem 

hann eyddi.   Og Drottinn mun gefa þær yður á vald, 

og þér skuluð fara með þær nákvæmlega eftir skipun 

þeirri, er ég hefi fyrir yður lagt.   Verið hughraustir 

og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi, því að 

Drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér.   Hann mun 

ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. “  (5Mós 

31:3-6) 
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    Er Örlygur hafði lokið lestrinum og áður heldur en þeir 

náðu að tjá sig frekar um Orðið var bankað létt á 

herbergishurðina og henni lokið upp. 

    Þuríður Karlsdóttir móðir Brjáns Hilmars kom inn með 

kaffi í hitabrúsa og tveggja laga tertu með sultu á milli og 

súkkulaðikremi smurt með þykku lagi ofan á.   Allt var 

þetta á bakka, ásamt bollum, tveimur diskum, göflum og 

litlum hníf til að skera með kökuna.   Hún lagði bakkann 

frá sér á borðið ásamt brúsanum með kaffinu í, 

mjólkurlögg á könnu og hnífnum. 

    “ Ég er handviss um að ykkur langar í kaffisopa og 

kökusneið og dreif mig bara í að útbúa þetta handa ykkur.   

Gjörði þið svo vel strákar mínir og etið “-  sagði Þuríður 

um leið og hún rétti þeim sitt hvorn bollann.   Síðan 

kvaddi hún og fór út aftur. 

    “ Takk mamma. “ 

    Brjánn Hilmars snéri sér að borðinu, tók hnífinn og 

skar væna sneið af girnilegri tertunni og rétti Örlygi 

diskinn með sneiðinni á.     

    Guð og enginn annar hafði snúið hugsunum þeirra og 

pælingum frá neikvæðum og yfir til jákvæðara hugsana.   

Guð vildi ná til þeirra með boðskap sinn og greip því til 

sinna ráða.   Hann bar umhyggju fyrir þeim og leifir 

óvininum ekki að notfæra sér veikleika manna á holdinu.   

Drottinn gaf þeim orku til að hrista af sér allt slen og 

horfa upp til hæðanna, á frelsið sem er þar til staðar. 
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    Að loknum fáeinum bollum af kaffi og tertusneiðum 

urðu þeir ásattir um að hittast aftur að lokinni vinnu 

næsta dag og leita Drottins. 

    Örlygur Freyr stóð upp úr stólnum og gekk til dyranna.   

Brjánn Hilmars kom fast á hæla hans.    

    Er félagarnir komu fram í eldhús á leið sinni út sáu 

þeir í bak Þuríðar þar sem hún sat við eldhúsborðið og 

fletti blaðinu frá því um morgunninn.   Verk íslenskra 

húsmæðra eru ærinn og að mörgu að hyggja inn á einu 

heimili.   Sérílagi þegar meginhluti heimilisins er á einni 

hendi, eins gerðist í hennar tilviki.   Vissulega var Brjánn 

Hilmars móður sinni til halds og trausts þegar á þurfti að 

halda. 

    “ Takk fyrir kaffið og kökuna.   Nú kveð ég.   Sjáumst 

síðar. “- sagði Örlygur Freyr um leið og hann tók í 

hurðahúninn og steig út á stéttina 

    “ Verði þér að góðu, “ - heyrðist innan úr eldhúsi. 

    Dagur var að kveldi kominn og orðið tímabært að stíga 

á hjólhestinn og knýja hann áleiðis heim.   þar sem enn 

var bjart var óðarfi fyrir Örlyg að smella rafalnum sem 

festur var við gaffalinn utan í það og framleiða ljós á 

stýrisluktina.   Á vetrum þegar myrkrið grúfði yfir kom 

ljóstýran sér vel. 

    Örlygur Freyr settist á hnakkinn og ýtti hjólinu af stað 

og steig hjólið svo áfram.   Eftir nokkra hringi heyrðist 

skrölt og keðjan fór af tannhjólinu og gerði hjólið með 

öllu óvirkt. 
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    Brján Hilmars stóð við dyrnar og sá hvað gerðist og 

hrópaði til hans: 

    “ Hverslags eiginlega leti er þetta?   Ertu ekki ennþá 

búinn að strekkja keðjuna á hjólinu þínu, drengur? “ 

    “ Það er ekki nema von.   Ég finn aldrei skiptilykilinn 

sem til er heima vegna þess að þegar faðir minn notar 

verkfærið setur hann lykillinn aldrei aftur á sinn stað 

þannig að mér gengur erfiðlega að koma verkinu í 

framkvæmd. “ - svaraði Örlygur Freyr á móti, dálítið 

vandræðalegur. 

    “ Halló, halló!   Hvaða tónn var nú þetta sem ég 

heyrði.   Erum við kominn í garðinn til Adams og Eva 

sem kenndu öllum nema sjálfum sér um það hvernig 

komið var fyrir þeim sjálfum sem þau ein báru þó alla 

ábyrgð á?   Þetta var nú léleg afsökun hjá þér, kæri 

bróðir.   En snúðu við og komdu aftur með hjólið, ég skal 

fara inn og finna verkfæri og við kippum þessu 

sameiginlega í liðinn. “ 

    Brjánn Hilmars gekk þegar inn fyrir og opnaði eina 

skúffuna í skúffurekkanum í eldhúsinu.   Þar, innanum 

allskonar annað dót, lágu fáein verkfæri.   Hann rótaði 

litla stund í skúffunni uns hann rakst á passlega lykla á 

rærnar sem héldu gjörðinni fastri og annan passlegan 

lykill á rær keðjustrekkjaranna. 

    Þegar hann kom út aftur hafði Örlygur Freyr velt 

hjólinu við þannig að gjarðirnar vísuðu upp í loft og 

stýrið nam við jörð.   Í þessari stöðu var auðvelt að 

komast að keðjunni.   Verkið tók þá ekki nema 
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augnablik.   Þá gátu þeir aftur velt reiðhjólinu við og 

komið því á hjólin. 

    Nú virkaði allt rétt.   Örlygur settist aftur í hnakkinn og 

hélt áleiðis heim til sín.    

    Er hann hafði hjólað fimmtán metra hrópaði Brjánn 

hlæjandi á eftir honum: 

    “ Bróðir!   Enga leti.   Sjáumst annað kvöld um 

áttaleitið. “ 

    Örlygur Freyr veifaði til hans hendi sem samþykki sitt 

án þess að líta til baka.   Sjálfum var honum eilítið 

skemmt vegna orða Brjáns.   Hann vissi svo sem hver 

ástæðan var fyrir því að keðjan hékk ekki þar sem henni 

var ætlað að vera.   Hans eigið framtaksleysi. 

    Brjánn Hilmars gekk aftur inn til sín og lokaði á eftir 

sér hurðinni.   Dagur var að kveldi kominn. 

    Veðrið úti var yndislegt.   Stafalogn eins og oft gerist í 

Reykjavík á þessum tíma dags.   Fáir voru á ferli á 

götunum.   Af og til sá hann hermenn á vappi. 

    Vísir að hermannabröggum voru komnir hér og þar í 

borginni og búið að girða af allstórt svæði þar sem 

fyrirhugað var að reisa stórt og mikið hverfi slíkra 

bygginga. 

    Er hann hjólaði eftir götunni sem einn barinn var við 

sá hann til Páls sem gekk illa til hafður eftir götunni.   

Hann var reikull í spori og þróttlítill.   Við hlið hans gekk 

Lilla Páls, konan hans.   þau héldust í hendur eins og til 

að hafa stuðning hvort af öðru og voru greinilega á leið 
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þangað sem vínið fékkst til að getað haldið drykkju sinni 

áfram innanum sína líka á meðan bæði stóðu í fæturna, 

sem ekki yrði lengi úr þessu.   Þessi sjón skar í hjarta 

Örlygs Freys þar sem hann sat á hjólinu sínu og steig það 

áfram.   Hann fann til með blessaða fólkinu sem þannig 

kaus á sóa lífi sínu undir ofurkrafti Bakkusar sem leiðir 

alla menn í dauðann, fái hann bara nægan tíma til 

verskins.   Örlygur Freyr vissi að þessu fólki stóð annað 

og betra til boða heldur en að veslast upp í vínanda og 

helsi Bakkusar og Satans. 

    Dyravörðurinn sem á sínum tíma fleygði Páli út af 

staðnum var ekki lengur við dyravörslu á þessum fúla illa 

lyktandi bar heldur kominn til starfa hjá hernámsliðinu 

og vann þar við að reisa íbúðarbragganna.   Annar maður 

var tekin við starfi hans við dyravörsluna.   Til að koma 

öllum þessum íbúðarbröggum sem fyrst upp og gera þá 

klára fyrir veturinn þurfti margar starfsfúsar hendur. 

    En hann naut þess að sitja á baki hjólhestsins og finna 

væga goluna leika um andlit sitt, háls og hendur og 

hvernig vindurinn sem hraði reiðhjólsins orsakaði lék sér 

við hár sitt. 

    Við höfnina var allt rólegt.   Erlent skip í tengslum við 

herinn lá bundið við bryggju.   Íslenskur togari lá fyrir 

aftan skipið og menn komnir framá bakka.   Dökkur 

reykur steig upp úr skorsteini togarans sem merki um að 

búið væri að gangsetja þunglamalega aðalvél skipsins.   

Togarinn var á leið í sölutúr til Englands fullhlaðinn 

fiski.   Siglingin yfir hafið gat verið mesta hættuför, 

jafnvel fyrir skip frá löndum sem voru ekki beinir 

þátttakendur í styrjöldinni í Evrópu.   Fáliðað var um 
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borð og aðein nægur mannskapur til að sigla skipinu.   

Aðrir fengu frí uns skipið kom til baka og sami hringur 

upphófst um borð.   Búið var að mála Íslenska fánan á sitt 

hvort borð skipsins og á háan skorsteininn til að öllum 

mætti vera ljóst frá hvaða landi þetta skip kæmi.   

Ákveðnar varúðarráðstafanir voru framkvæmdar sem 

allar miðuðu við að vernda líf sjómannanna á 

viðsjárverðum tímum. 

    Örlygur Freyr hélt ferð sinni áfram.   Hann var ekkert 

að flýta sér heldur naut þess að vera á ferðinni í góða 

veðrinu. 

    Hrísmóar 7 blöstu við honum.   Er nær dró sá hann að 

Hermóður faðir sinn var í þeim enda túnsins þar sem 

kartöflugarður fjölskyldunnar var.   Hann var með gaffal 

sem hann notaði til að stinga upp garð fjölskyldunnar.   

Taðhaugur frá nærliggjandi hesthúsi stóð við vesturenda 

garðsins eins og mörg undangenginn ár, eða það sem eftir 

var af haugnum.   Meginhluti taðsins var þegar kominn 

ofan í moldina þar sem það blandaðist jarðveginum.   

Hrossatað þótti prýðilegur áburður fyrir kartöfluútsæði 

sem lá tilbúið í fimm hæfilega stórum trékössum í einni 

kjallarakompunni.   Útsæðið var fullspírað og tilbúið til 

að fara ofan í mjúka moldina. 

    þegar Örlygur Freyr kom í gegnum hliðið og leiddi 

hjólið eftir gangstígnum heim að húsinu sá hann að 

garðvinna Hermóðs var að ljúka.   Faðir hans hafði drifið 

sig í verkið strax eftir vinnu um átján leitið og ætlaði að 

ljúka því fyrir kvöldið.   Allt útlit var fyrir að 

tímasetningin stæðist og hægt yrði að koma útsæðinu þar 

fyrir strax næsta dag. 
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    Brúsi, bröndótti högninn, lá rétt hjá honum og lét fara 

vel um sig í mjúku grasinu.   Hann fylgdist grannt með 

öllum hreyfingum mannsins.   Öðru hvoru stóð kötturinn 

á fætur og teygði letilega úr sér áður en hann lagðist aftur 

fyrir og geispaði eins og kjálkarnir ætluðu úr liði.   

Högnanum fannst hann eiga heilmikið í fólkinu á 

Hrísmóum 7. 

    Örlygur lagði reiðhjólið frá sér við kjallarainnganginn 

og gekk til föður síns.   Er hann kom þangað var faðir 

hans einmitt að ljúka við garðinn og átti bara eftir að tína 

verkfærin saman og halda heim á leið. 

    Brúsi stóð letilega á fætur og kom til Örlygs og 

nuddaði sér upp við hann og malaði, með skottið beint 

upp í loftið.    

    “ Jæja “ - sagði Hermóður við son sinn: 

    “ Þá er garðurinn klár fyrir útsæðið.   Uppskera síðasta 

árs mun líklega duga til næstu uppskeru þannig að nægar 

kartöflur verða til í kotinu næstu misserin, “- sagði hann 

og sló Örlyg Frey létt á öxlina.   Þeir gengu saman upp 

túnið og fóru inn. 

    Nóttin var tíðindalaus. 

    Á áætluðum tíma næsta dag steig Örlygur Freyr hjólið 

sitt til að hitta vin sinn og eiga fund með honum og Guði. 

    Hann stöðvaði hjólið við húsið og gekk rólegum 

skrefum að útidyrahurðinni og drap þéttingsfast á hana 

með bognum vísfingri.   Kyrrð ríkti inni og engu líkara 

heldur en að engin væri heima.   Hann bankaði aftur, nú 
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örlítið fastar og stóð áfram á stéttinni og beið.   Stór 

fiskifluga flaug umhverfis höfuð hans og hvarf svo út í 

buskann og hann sá flugutetrið ekki meira.   Hurð 

opnaðist uppi og einhver þungstígur gekk niður stigann.   

Dyrum var lokið upp og brosandi andlit Þuríðar blasti við 

honum. 

   “ Gott kvöld “ - sagði Örlygur: 

    “ Góða kvöldið. - Má ekki bjóða þér að koma inn fyrir.   

Brjánn bíður eftir þér þar uppi. “ 

    Á leiðinni upp stigann sagði Þuríður: 

    “ Við mæðginin náðum að setja niður kartöflurnar í 

dag þannig að ekki þarf lengur að hafa áhyggjur af því 

verki. “ 

    Greinilegt var að verklokinn voru henni léttir. 

    “ Foreldrar mínir voru einmitt í garðinum þegar ég fór 

áðan að heiman og voru langt komnir með 

niðursetninguna.   Svo er bara að sjá til hvernig 

uppskerann verður í haust. “  

    “ Velkominn bróðir. “   

    Brjánn Hilmars stóð á miðju eldhúsgólfi og beið eftir 

gestinum, með blaðið útbreitt á milli handa sinna sem 

hann lagði frá sér ofan á plötu eldhúsborðsins að baki sér. 

    Þeir tókust í hendur og héldu rakleitt inn í stofu þar 

sem þeir hugðust ræða málinn og planleggja ferðina sem 

Guð var að kalla þá til að fara í um landið sitt fagra. 



165 
 

 

    Brjánn Hilmars gekk að skápnum og tók fram Biblíuna 

sem lá þar í hillu: 

     “ Áðan, þegar ég var að biðja, benti Drottinn mér á 

merkilegan ritningarstað sem ég vil byrja á að lesa. “  

    “ Fáið ykkur endilega nýlagaðan sopa “ - kallaði 

Þuríður úr eldhúsinu. 

    Þeir gengu fram og helltu sér í sitt hvort glasið og 

gengu svo aftur inn í stofuna með rjúkandi, svartan 

löginn í glösunum. 

    Biblían lá nú opinn á borðinu við hlið stólsins sem 

Brjánn settist í á þessum fyrsta formlega fundi 

bræðranna. 

    Brjánn tók upp bókina og las upphátt: 

    “ Börnin mín!   Þetta skrifa ég yður til þess að þér 

skuluð ekki syndga.   En ef einhver syndgar, þá 

höfum vér árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, 

hinn réttláta.   Hann er friðþæging fyrir syndir vorar 

og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir 

syndir alls heimsins.   Og á því vitum vér, að vér 

þekkjum hann, ef vér höldum boðorð hans.   Sá sem 

segir:   Ég þekki hann, og heldur ekki boðorð hans, er 

lygari og sannleikurinn er ekki í honum.   En hver 

sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega 

kærleikur til Guðs orðinn fullkominn.   Af því 

þekkjum vér, að vér erum í honum.   Þeim sem segist 

vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta 

eins og hann breytti.   Þér elskaðir, það er ekki nýtt 

boðorð, sem ég rita yður, heldur gamalt boðorð, sem 
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þér hafið haft frá upphafi.   Hið gamla boðorð er 

orðið, sem þér heyrðuð. “  (1Jóh 2:1-7) 

    “ Bróðir sæll.   Þessi Orð komu upp í huga minn er ég 

bað Guð um Orð inn í okkar fyrsta trúboðsfund.   Í 

Orðunum er boðskapur sem við ættum að tileinka okkur.   

Bæði sjálfra okkar vegna og ekki síður til að við höldum 

hjörtum okkar hreinum.   Að vera með hreint hjarta 

frammi fyrir Guði er lykilatriði til að við náum til 

fólksins með fagnaðarerindið. “  

    Eftir ræðuna lokaði hann bókinni og settist.   

Skipulagning ferðarinnar hófst.   Ljóst var að þeir myndu 

fara norður.   Um miðnættið var kominn niðurstaða í 

málið.   Eftir viku hæfist ferðin.   Framundan voru tímar 

sem í senn voru spennandi og einnig svolítið 

kvíðvænlegir.   Hugsanlega færu þeir frá Reykjavík með 

strandflutningaskipi.   Það bara kæmi í ljós. 
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Vangaveltur Hermóðs 

Freysteinssonar 

Tólfti kafli 

 

    Faðir Örlygs Freys vissi í stórum dráttum um áætlun 

piltanna og lagði blessun sína yfir hana.   Þó að lítt 

botnaði hann í henni né heldur tilgangi hennar og til 

hvers og hvaða gagn slíkt ferðalag yfirleitt gerði, með 

Biblíuna eina meðferðis.   Að Jesús væri lífgjafi og 

gleðigjafi og að þetta væru fréttirnar sem ungu mennirnir 

hygðust flytja fólkinu í hinum dreifðu byggðum 

norðurlands sem stritaði og streðaði dægrin löng til að 

hafa ofan í sig og á voru bara draumórar í huga Hermóðs 

á tímum heiftúðugs stríðs og hernáms Breta á Íslandi sem 

komu í skjóli nætur.   Ferð sonar hans og vinar var 

eitthvað sem honum fannst vera lítið spennandi að hugsa 

um.   Efnahagsleg farsæld fólksins, hins almenna manns, 

var að hans áliti heila málið en ekki Orð sem mörg 

þúsund ára gömul skrudda innihélt.   Sjómennirnir, 

fiskurinn, landvinnslan, landbúnaðurinn, já, og einnig 

verslunin, var allt málið.   Að vinna afurðirnar í landi og 

skaffa fólkinu lífsviðurværi af vinnu handa sinna og búa 

til gjaldeyri, var heila málið.   Þetta saman og margt 

annað var að áliti Hermóðs Freysteinssonar það sem gilti 

fyrir þetta land og þessa þjóð, en fráleitt boðskapur 

Biblíunnar.   Eitthvert hallelúja - dýrð sé Drottni - hinn 

upprisni og lifandi - málæði.   Nei takk! 
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    Hermóður sat einn heima í stólnum sínum og leifði sér 

sinn niðurbrjótandi þankagang.   Skyndilega hóf hann 

krepptan hnefa sinn á loft og skellti honum harkalega 

ofan á borðplötuna við hlið sér með þeim afleiðingum að 

honum sárkenndi til og hlutir sem þar lágu hoppuðu allir 

til og skekktust undan hristingnum frá högginu.   Eitt 

augnablik gerðu hugsanirnar manninn reiðan og augabrýr 

hans sigu niður og breyttust í tvö mjó strik fyrir neðan 

ennið: 

    “ Meira ruglið í þessum drengjum.   Það verður laglegt 

á þeim upplitið þegar þeir koma aftur heim með öll sín 

mistök og gangleysi ferðarinnar á herðunum.   Með 

skottið á milli lappanna.   Eins og lúbarðir hundar.   Að 

heilaþvo menn svona er eitt ægilegasta vopn sem hefur 

verið fundið upp í mannheimum.   En þrátt fyrir öll 

mistök og vonbrigði mun ég samt taka vel á móti syni 

mínum er hann kemur til baka með öll sín sár sem ferð 

þeirra mun kalla á. ” - hugsaði Hermóður með sjálfum 

sér. 

    Hann hristi höfuðið yfir uppátæki strákanna. 

    Reiðin gerði aftur vart við sig hjá honum.   Hnefarnir 

krepptust og hnúarnir hvítnuðu.   Svo slaknaði á 

spennunni innra með honum og hann tók sönsum og 

hugurinn náði aftur réttum takti. 

    Hermóður sat stundarkorn áfram í stólnum sínum 

heima.   Ekki var laust við að honum vöknaði eilítið um 

augun.   En slíkt var ekki vani hans að gera.   Hann var 

ekki maðurinn sem leyfði tilfinningum sínum að flæða 

fram.   Í hans huga var allt svoleiðis merki um veikleika 
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og gott ef ekki aumingjaskap líka.   Frá unga aldri hafði 

hann þurft að hafa fyrir hlutunum og berjast fyrir eigin 

framfærslu og sjá fjölskyldu farborða, konu og barni.   

Hér í heimi var ekki rúm fyrir veiklundaða menn heldur 

þá eina sem gátu bjargað sér með öllum færum leiðum.    

    En núna, þar sem hann sat einn heima í stólnum sem 

hann hafði svo oft setið í, fannst honum skyndilega allur 

máttur vera úr sér og hann ónýtur til allra verka.   

Hugsanirnar um soninn, að hann færi brátt í langferð og 

nyti ekki við heimafyrir, höfðu gert hann meyrann.   Já, 

og kannski pínulítið skelfdan og kjarklausan líka.   Þó var 

sárábót í því að Örlygur Freyr hafði góðan félagsskap 

með Brján Hilmars sér við hlið.   Hermóður vissi að 

Brjánn Hilmars var vænn piltur en ekki einhver galgopi 

og ævintýramaður sem skutlaði sér fram af bjargbrúnum í 

von um mjúka lendingu. 

    Hermóður gerði sér grein fyrir söknuðinum sem mundi 

koma þegar Örlygur væri farin.   En var það ekki bara 

eðlilegt ástand þó að tómleiki myndaðist í kofanum við 

fjarveru sonarins sem tíma tæki að fylla upp í aftur þegar 

haft er til hliðsjónar hve leng þau þrjú höfðu búið saman 

á Hrísmóum 7 í Reykjavík?   Var það ekki eðlileg 

viðbrögð foreldra að upp kæmi söknuður þegar afkvæmi 

þeirra fór út af heimilinu í fyrsta skipti, þó ekki væri 

nema um stundarsakir?   Þannig spurði Hermóður sjálfan 

sig í huganum margra spurninga, sem allar voru svona á 

tilfinningalegum og erfiðum nótum hjá manni sem alla 

jafna var jarðbundinn sem reyndi að sjá hlutina í kringum 

sig með augum skynseminnar og rökhyggjunnar. 
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    Að ferðast um á hjóli í jafnvel öllum veðrum gat verið 

mesta þolraun en samt skárri kostur heldur en að fara um 

landið sitt fótgangandi.   Hinu mátti þó ekki að gleyma að 

Örlygur Freyr var orðinn fullorðinn maður og vel fær um 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir.   Það hafði hann svo oft 

sýnt og sannað.   Hermóður fann að á þessum nótum og í 

þessum pælingum hvorki vildi hann né heldur gat dvalið 

mikið lengur.   Hann fann hvernig þunginn kom að 

honum og dró sig yfir hann. 

    Lífið sýnir fólki ýmsar myndir sem menn oft á tíðum 

standa óundurbúnir frami fyrir og þurfa að eiga við og 

vinna úr.   Þessar myndir opinbera og afhjúpa oft 

manninn sjálfan og veikleika hans á raunarstund.   

Hermóður stóð einmitt á þessum stað í sínu lífi og 

upplifði sig sjálfan vanmáttugan, úrræðalausan og 

tómann. 

    Hann stóð á fætur og gekk fram í eldhús, tók 

kaffibrúsann til að hella sér bleksvörtu kaffi í glas.   En 

ææ.   Brúsinn var tómur og því ekki um annað að ræða 

heldur en að láta vatn í pott og laga sér nýtt kaffi.   En 

hvert í hoppandi!   Boxið, sem vanalega geymdi kaffið, 

stóð tómt í hillunni.   Við nánari leit komst hann að raun 

um að ekkert kaffi var til.   Eina sem Hermóður fann var 

kaffibætir til að drýgja með kaffið.   En kaffibætirinn 

einn og sér gerði lítið gagn.   Staðan sem nú var uppi var 

óþægileg og hún tók í.   Hermóður fann að hugurinn vildi 

fljúga svolítið lengur með hann um himinhvolf eigin 

vangaveltna og mála upp fyrir honum fleiri dökkar 

myndir.   En maðurinn hamdi sig og gerði rétt.   Hann fór 

fram, klæddi sig í útiskóna, fór í blússu sem hékk á nagla 

á veggnum, dreif sig út á stétt og gekk þaðan í átt að 
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matvöruversluninni í þeirri von að þar leyndist 250 

gramma kaffipakki. 

    Kartöflugarðurinn neðst á túninu blasti við augum hans 

er hann gekk niður steypuskemmdar tröppurnar.   

Kartöflugarðurinn var snyrtilegur og lagður götum sem 

aðgreindu beðinn hvort frá öðru.   Þar sem svo skammt 

var síðan útsæðið var sett niður var gras kartöflunnar enn 

ekki komin upp úr moldinni. 

 

Skipulagning ferðarinnar. 

 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars hittust á hverju 

kvöldi um átta leitið til að ræða og skipuleggja ferðina.   

Herbergin sem þeir höfðu til afnota í foreldrahúsum voru 

látin duga til skiptis sem fundarstaðir.   Og það sem 

meira var.   Drottinn mætti sjálfur á þessa fundi fyrir sinn 

Heilaga Anda.   Allt fyrir bænina, heiðarleikann og hins 

hreina hjarta sem báðir þráðu að eignast og Guð vildi 

blessa þá með.   Drottni skildi fá að eiga þessa ferð.   þeir 

voru aðeins verkfæri hans. 

    Þeir hugðust koma til fólksins sem jafningjar en ekki 

eitthvað lið að sunnan sem leit niður á fólk sem búsett var 

fjarri höfuðborginni.   Þetta var Andinn sem þeir þráðu að 

ganga fram í.   þetta var sú mynd sem báðir höfðu af 

frelsaranum sínum.   Og var frelsarinn sjálfur ekki 

fyrirmynd allra kristinna manna og kvenna ásamt fólkinu 

sem lesa mátti um í hinni helgu bók Biblíunni, einkum 

Nýja testamentinu?    
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    Lára lagði blessun sína yfir starfið og studdi þá og 

réðst meira að segja í það stórvirki að prjóna sitt hvora 

fallegu lopapeysuna á þá undireins og hún vissi hvað til 

stóð hjá ungu mönnunum og freista þess að hafa 

peysurnar tilbúnar áður en þeir leggðu í hann.   Vika ætti 

að duga til að ljúka prjónaskapnum, kæmi ekkert óvænt 

upp á.   Á langri ferð á opni reiðhjóli mundi hlý og góð 

loppapeysa og góðir ullarvettlingar áreiðanlega koma sér 

vel. 

    Örlygur Freyr hafði séð dálitlar breytingar verða á 

móðir sinni og vissi að Drottinn var byrjaður að eiga við 

hjarta hennar. 

    Faðir hans var enn harður í afstöðu sinni.   Þó greindi 

hann töluverða mýkingu í hjarta Hermóðs.   Kannski 

höfðu atburðirnir sem gerðust á bryggjunni er feðgarnir 

voru leystir úr prísund hersins um það bil sem þeir voru 

að stíga um borð í litla bátinn valdið þessari mýkingu hjá 

föður hans. 

    Kannski hafði Hermóður þrátt fyrir allt séð Drottinn í 

þessu verki vitandi sem er að Örlygur sonur hans trúði.   

Eina sem Örlygur Freyr gat gert var að lyfta föður sínum 

upp til Drottins í bæn. 

    Svona þankagangur og annar álíka styrkti afstöðu 

þeirra til ferðarinnar og var um leið hvatning til að stíga 

óhikað þetta skref í fullu trausti til sjálfs Orðsins og 

mætti þess til að vinna orrustuna og leiða fram sigurinn 

hjá þeim sem heyrðu Orðið af vörum þeirra: 

    “ Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skuluð 

vera kyrrir. “ (2Mós 14:14) - var ritningavers sem sífellt 
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glumdi í eyrum hans eftir að hann fyrst fékk boð um að 

fara í ferðina sem senn hæfist hjá þeim. 

    þeir voru búnir að kanna skipaferðir norður og komast 

að raun um að strandferðaskipið Hekla færi norður sama 

dag sem þeir ráðgerðu að halda í sína sögulegu ferð.    

    Hannes, vinnuveitandi Örlygs Freys, tók ekki illa í að 

gefa þessum starfsmann sínum nokkra vikna frí til að 

sinna að hans mati “ Einkennilegu verkefni. “ 

    Brjánn Hilmars hafði ekki enn fengið neina fasta vinnu 

þannig að vandamál hans tengdist ekki samningum og 

velvilja vinnuveitanda um frí frá störfum. 

    Daginn áður en þeir hugðust leggja í hann sátu Brjánn 

Hilmars og Örlygur Freyr inn í herbergi Örlygs á 

Hrísmóum 7.   Brottfarartími Heklunar var áætlaður 

klukkan tíu næsta morgunn og þurftu þeir að vera mættir 

að minnsta kosti klukkutíma fyrir brottför, ásamt öðrum 

farþegum.   Farangur Örlygs Freys lá samanbrotinn ofan í 

hvítum poka undan hveiti sem Hannes kaupmaður gaf 

honum á sínum tíma.   Hreinn hveitipokinn kom sér nú 

vel undir fatnaðinn. 

    Veðurspáin í útvarpinu spáði góðviðri næsta dag 

þannig að menn gátu búist við þægilegri siglingu.    

    Bankað var á herbergisdyrnar og hurðinni lokið upp.   

Lára kom inn með sitt hvora litskrúðugu lopapeysuna 

sem hún afhenti undrandi mönnunum með þeim orðum 

að hún vildi leggja sitt fram til að gera þeim ferðina 

þægilega.   Örlygur Freyr vissi vitaskuld að móðir hans 

hafði í vikunni setið stíft með prjónanna án þess þó að 
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gruna eitt augnablik að vinna hennar væri þeim ætluð.   

Hún hafði ekki minnst einu orði á neitt slíkt við hann.   

En núna stóð hún hjá þeim inn í herberginu og nýbúinn 

að afhenta þeim sitt hvora vönduðu og hlýju peysuna og 

koma þeim báðum þægilega á óvart.   Uppátæki Láru 

gerði stundina bara skemmtilegri. 

    Örlygur Freyr stóð á fætur, tók þéttingsfast utan um 

móðir sína og sagði: 

    “ Mamma mín.   Mikið var þetta fallega gert hjá þér.   

Þessar flíkur voru einmitt það sem okkur vantaði helst í 

pokana. “ 

    Brjánn Hilmars tók í sama streng og þakkaði henni 

einnig fyrir sig með handabandi og hlýrri, uppbyggilegri 

kveðju. 

    Lára yfirgaf herbergið og skildi mennina eftir inni.   

Hún vissi að þeir funduðu um ferð sína og vildi ekki 

trufla þá meira en þörf var á.   Í hjarta sínu var hún eilítið 

uggandi en treysti samt syni sínum til að gera rétt og 

flana ekki að neinu sem hann ekki réði við.   Svo var 

aldrei að vita nema - hm - Drottinn verndaði þá. 

    Nokkrum mínútum síðar var enn bankað létt á 

herbergisdyrnar.   Hermóður gekk inn til þeirra: 

    “ Jæja, strákar mínir “ - sagði hann og tróð flaksandi 

skyrtunni ofan í buxurnar: 

    “ Svo að þið eruð bara að leggja í hann á morgunn.   

Hvert er ferð heitið og hvar hyggist þið fyrst drepa niður 
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fæti -  til að -  hérna - að-  skoða stúlkurnar? “ -  

Hermóður var hress í tali. 

    “ Sæll pabbi.  -  Skoða stúlkurnar!  -  Við munum stíga 

af skipsfjöl líklega á Sauðárkróki og kanna aðstæður og 

spjalla svo við bændurna á leiðinni.   Eða svona eins og 

Guð leiðir á hverjum tíma. “ 

    “ Hm.  -  Áhugavert hjá ykkur.   En hvar hyggist þið 

gista?   Mér er ekki kunnugt um nein skyldmenni á 

Sauðarkróki eða í nærliggjandi byggðum sem þið gætuð 

leitað til? “ 

    “ Hafðu engar áhyggjur.   Við björgum okkur.   Við 

gátum útvegað okkur tjald með botni og tvo góða 

svefnpoka og græjur til að elda í mat.   Þannig að vel 

mun fara um okkur á ferðalaginu. “ -  sagði Brjánn 

Hilmars og hló. 

    “ Ja  -  ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur. “ -  

Hermóður strauk sér um hökuna og gekk þögull um 

gólfið og velti fyrir sér hvernig hann ætti að koma orðum 

að hugsunum sínum.   Hann staðnæmdist á miðju gólfi og 

sagði: 

    “ En eruð þið handvissir um að það sem þíð ætlið að 

gera sé ráðlegt?   Hafið þið efni á þessu?   Og hvernig.... 

“ 

    “ Æ, pabbi! “ -  Greip sonur hans fram í fyrir honum: 

    “ Farðu nú ekki að byrja eina ferðina enn á þessari 

útjöskuðu og ofsögðu tuggu.   Þú veist að við erum búnir 

að leggja á okkur töluverða vinnu og höfum undanfarna 
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daga verið að undirbúa okkur og munum halda okkar 

striki.   Ég er ekki lengur barn heldur fulltíða maður og 

veit, held ég, hvað ég er að fara að gera. “ -  Örlygur 

Freyr talaði það sem honum bjó í brjósti.    

    “ Já.  -  Ég átti von á þessum viðbrögðum.   En.... “  -  

Hermóður gekk hugsandi að glugganum og horfði 

stundarkorn út og á mannauðan blettinn fyrir utan og 

renndi fingrunum nokkrum sinum í gegnum hár sitt.   

Snéri sér svo að piltunum, fór djúpt í buxnavasa sinn og 

tók upp fjögur hundruð krónur sem hann rétti syni sínum. 

    “ Þetta mun koma ykkur að góðum notum í ferðinni.   

Mamma þín og ég höfum í nokkur ár lagt svolítið til 

hliðar og urðum sammála um það í gærkvöldi að rétt væri 

að nota hluta sparnaðarins til að hjálpa ykkur.   Ég skrapp 

því í bankann eftir hádegið í dag og tók út upphæðina 

sem við urðum ásátt um að reiða fram.   Gerðu svo vel og 

njótið gjafarinnar. “ 

    Örlygur Freyr varð undrandi á svip en um leið 

afskaplega hrærður.   Peningaupphæðinn sem hann var 

nú með í höndum sínum gerði að verkum að ferðin yrði 

þeim engin fjárhagsleg byrði heldur trygg jafnvel í 

nokkrar vikur með ýtrasta sparnaði og fyrirhyggju.    

    “ Pabbi minn!   þetta var þér líkt að koma á óvart.   

Einu get ég lofa þér, ég tala líka fyrir munn vinar míns, 

að þetta fé mun nýtast til góðra hluta, til uppihalds og 

ófyrirséða þátta sem líklega munu koma upp í túrnum. “ 

    Upphæðinn sem Hermóður fékk væntanlegum 

ferðalöngum jafngilti nokkurra vikna dagvinnukaupi 
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venjulegs verkamanns.   Upphæðinn var því töluverð og 

skipti þá verulegu máli. 

    Hermóður yfirgaf herbergið til að þurfa ekki að taka 

við of miklu þakklæti og of mörgum orðum frá 

strákunum vegna gjafarinnar.   Honum var það 

nægjanlegt að verða vitni að gleðilegum viðbrögðum 

piltanna og finna í hjarta sínu að gleði þeirra var einlæg 

og laus við alla uppgerð.   Það var því snortinn maður 

sem lokaði á eftir sér hurðinni og gekk niður brattan 

stigann niður í eldhús.   Og gott ef ekki eilítið montinn 

líka yfir því að afgreiða málið eins og þau hjónin höfðu 

gert og hann raunverulega átti hugmyndina að: 

    “ Ja, hérna.   Enn kemur Drottinn okkur á óvart og 

sýnir dýrð sína.   Ljóst er að okkur mun ekkert skorta á 

ferðalaginu. “   Enn einu sinni hafði Drottinn opinberað 

sjálfan sig með sérstökum hætti og sýnt þeim og sannað 

að honum er enginn hlutur um megn. 

    “ Heyrðu bróðir.   Viltu þú ekki vera gjaldkerinn okkar 

og sjá um þá hlið? “ -  spurði Örlygur Freyr Brján 

Hilmars og rétti að honum aurinn sem faðir hans afhenti 

honum. 

    “ Ég hlýt að ráða við það “ - sagði Brjánn og tók við 

seðlunum, braut þá saman og stakk þeim í veskið sitt. 

    Örlygur Freyr teygði sig í Biblíuna sem lá eins og 

vanalega á borðinu við hlið hans og fletti í henni.   Þegar 

hann var búinn að finna ritningastaðin mælti hann: 

    “ Áður heldur en við slítum síðasta fundi fyrir ferðina 

langar mig til að fá að lesa fyrir okkur nokkur Orð: “ 
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    “ Þetta er nú í þriðja sinn, að ég er ferðbúinn að 

koma til yðar, og ætla ég ekki að verða yður til byrði.   

Ég sækist ekki eftir eigum yðar, heldur yður sjálfum.   

Því að ekki eiga börnin að safna fé handa 

foreldrunum, heldur foreldrarnir handa börnunum.   

Ég er fús til að verja því, sem ég á, já, leggja sjálfan 

mig í sölurnar fyrir yður.   Ef ég elska yður heitar, 

verð ég þá elskaður minna?   En látum svo vera, að ég 

hafi ekki verið yður til byrði, en hafi verið slægur og 

veitt yður með brögðum.   Hef ég notað nokkurn 

þeirra, sem ég hef sent til yðar, til þess að hafa 

eitthvað af yður? “  (2Kor 12:14-17) 

    “ Áðan, þegar faðir minn stóð hérna, fór ég að biðja 

með sjálfum mér og þá kom þessi texti upp í hjarta mínu.   

þetta er málið Brjánn.   Að fara með réttu hugarfari og 

þjóna fólkinu en ekki láta það þjóna okkur.   Að þeir sem 

við heimsækjum sjái sjálfir að við erum komnir til að 

hitta fólkið sjálft persónulega og ekkert meira og heldur 

ekkert minna. “ - Örlygur Freyr lagði áherslu á orðin til 

að undirstrika ákveðna þætti sem þeir skyldu tileinka sér 

þegar í byrjun. 

    Brjánn Hilmars tók undir þessi orð og var þeim 

sammála.   Þjónustan var mikilvæg.   Hún mundi kenna 

þeim auðmýkt og í auðmýktinni mundu þeir nálgast Jesús 

meira og hann sýna þeim mátt sinn og dýrð á hverjum 

degi. 

    Komið var að kveðjustund.   Allt var orðið klárt.   Búið 

var að finna staði á hjólhestunum fyrir farangurinn.   Smá 

lag þurfti til að hjóla með allan þennan farangur.   En 

með æfingum í vikunni með farangurinn bundin á 
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reiðhjólin gátu þeir áttað sig á hvernig best væri að bera 

sig að í ferðinni á vegum landsins.    

    Örlygur Freyr gekk með vini sínum upp að hliðinu.   

Þar kvöddust þeir með uppörvandi, hvetjandi orðum hvor 

til annars um náð Guðs og milleika Jesús Krists sem dó 

fyrir syndir allra manna sem lifa undir sólinni.   Örlygur 

horfði á eftir Brjáni þar sem hann steig hjólið sitt eftir 

malarveginum og hvarf í aflíðandi brekkunni þar skammt 

frá. 

    Eilítið kul var úr norðri og hitinn ekki hár akkúrat á 

þessu augnabliki.   Fegurðin blasti við augum hans í öllu 

sínu veldi.   Þegar íbúarnir eru um það bil að komast í 

næði og hvíld svefnsins að ná á þeim tökum er eins og 

ákveðinn, óskiljanlegur friður stígi inn í umhverfið og 

gefi því sérstakan blæ og snerti hjarta manneskjunnar.    

    Örlygur dvaldi litla hríð við heimasmíða hliðið og 

hugleiddi gang síðustu viku.   Vikan var búinn að vera 

góð og full lærdóms fyrir hinn unga mann sem hugðist 

færa út kvíarnar í Guði og stíga djarft skref sem hann 

trúði að mundi færa fleiri til ríkis Guðs.   Í þankagangi 

sínum varð honum litið út á flóann.   Skip sást sigla á 

rólegri ferð út á víðáttur hafsins.   Skipið jók smá saman 

skriðið.   Þetta skip sigldi undir íslenskum fána og hafði 

saltfiskfarm innanborðs ásamt annarri vöru sem 

íslendingar fluttu út. 

    “ Góði Guð! “ - Bað Örlygur: 

    “ Verndaðu áhöfn skipsins og komdu þeim heilum á 

leiðarenda.   Þinn er mátturinn og dýrðin.  Amen. “ - Stutt 
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bæn en samt nógu löng til að Drottinn sjálfur legði við 

hlustir. 

    Þrátt fyrir að sumar væri á Íslandi kólnaði honum að 

standa svona hreyfingarlaus og taldi því heppilegast að 

drífa sig inn í hlýjuna áður heldur en honum kólnaði of 

mikið.   Kvef eða einhver pest var það versta sem gat 

komið fyrir hann á þessu augnabliki. 

    Á leiðinni til baka kom Brúsi og labbaði með honum 

hinn stutta spöl heim að húsi.   Engu var líkara heldur en 

að skepnan skynjaði að hann væri að fara í langa ferð og 

vildi kveðja sinn góða vin. 

    Næsta morgunn var stillt veður.   Litlir skýhnoðrar 

sáust á himni og lognið alltumlykjandi og sjórinn sléttur.   

Skipsferðin norður myndi hefjast í sléttum sjó.   þar sem 

báðir voru óvanir veltingi skips máttu búast við ólgu í 

maganum og jafnvel uppköstum.   En það varð bara að 

hafa.   Margir aðrir farþegar myndu eflaust glíma sömu 

glímu með þeim. 

    Tíu mínútur fyrir níu gekk fjölskyldan á Hrísmóum 7 

saman út úr húsi til að fylgja Örlygi til skips.   Hann vildi 

koma tímanlega um borð.   Hvíti hveitipokinn með 

fötunum í lá bundinn á bögglabera reiðhjólsins.  Örlygur 

leiddi hjólið og gekk með fólkinu niður á bryggju.   

Brjánn ætlaði að reiða tjaldið og annan búnað og jafna 

þannig byrðunum á báða hjólhestanna.   Hermóður ákvað 

að vera í fríi fram yfir hádegi vegna ferðar sonarins og 

fylgja honum til skips ásamt konu sinni. 

    Á bryggjunni var töluverður fjöldi manna og kvenna 

samankominn.   Hattar og derhúfur blöstu við.   Menn í 
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frökkum og konur klæddar í hnésíðar kápur spókuðu sig 

við landganginn og þar í kring.   Allt var fólkið í 

hrókasamræðum hvert við annað og höfðu margir margt 

að segja um eitt og annað sem það upplifði fyrir skömmu 

eða löngu síðan.   Þetta var í bland við ferðatöskur, poka 

og vörubíla sem komu aðvífandi með varning á pöllunum 

sem flytja átti með skipinu.   Svartur reykur steig upp um 

skorsteinn skipsins sem hreyfðist lítillega við bryggjuna. 

    Örlygur skimaði yfir hópinn til að koma auga á Brján 

Hilmars en sá hann hvergi.   Líklega var hann ekki enn 

mættur.   Skyndilega var klappað á öxl hans.   Hann leit 

við og horfði þá beint í augu trúbróður síns sem stóð við 

hlið Þuríðar móður sinnar. 

    Skipið var að mestu klárt til brottfarar og verið að hífa 

síðasta varninginn um borð.   Reiðhjól piltana ásamt 

farangri þeirra voru með í síðustu hífingunni.   Allt 

hafnaði þetta svo ofan í lest skipsins.   Skipverjar tóku 

við varningnum og gengu tryggilega frá honum til að 

öruggt væri að hann héldist kyrr á sínum stað þó skipið 

ylti til hægri og vinstri undan ægikrafti aldanna sem allar 

æstust er vindar blésu. 

    Hvell skipslúðurinn blés og gaf merki um brotför og að 

allir skildu drífa sig um borð.   Fólkið kvaddist á 

bryggjunni og landgangurinn fylltist af gangandi fólki 

sem gekk rólegum skrefum um borð.   Landfestar voru 

leystar og skipið sigldi frá bryggjunni. 
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Siglingin norður. 

Þrettándi kafli. 

    Hafnargarðarnir stóðu eins og spjót hvorir gegn 

öðrum.   Skipið stefndi á milli garðanna.   Gríðarlegt 

magn af grjóti þurfti í þessa miklu garða.   Eftir því sem 

að verkinu miðaði fengu varnargarðarnir á sig lögun sem 

landsmenn þekkja.   Reykvískir sjómenn og aðrir sem 

nota höfnina upplifa sjálfir vörnina sem þessi miklu 

mannvirki veita bátum þeirra í vondum veðrum.   

Tilgangurinn með smíðinni var enda sá einn að gera 

höfnina að betri höfn.    

    Strákarnir gengu aftur eftir skipinu og fóru upp stiga 

sem lá upp á bátaþilfarið.   Flestir farþeganna lögðu leið 

sína undir þiljur til að finna klefanna sem búið var að 

úthluta þeim í ferðinni.   Þeir sem ekki fóru strax undir 

þiljur voru áfram á dekkinu og töluðu saman og veltu 

fyrir sér atburðum síðustu daga og vikna í friðsælu 

landinu, sem skyndilega varð erlendum her að bráð. 

    Upp á bátaþilfarinu gengu trúboðarnir tveir á milli 

fjögurra stórra björgunarbáta sem héngu tilbúnir í 

bátsuglum við bakborðs- og stjórnborðssíðu skipsins.   

Tveir og tveir saman í röð við hvort borð.   Við handriðið 

aftast staðnæmdust þeir og horfðu til lands.   Skipið sigldi 

á hægri ferð.   Skipsskrúfan rótaði upp sjónum og 

myndaði ókyrrð á sléttu yfirborðinu.   Ungu mennirnir 

sáu litla trillu kom í ljós aftur undan skipinu til hægri og 

stefna í öfuga átt við stefnu Heklunnar.   Maðurinn 

stefndi fleyi sínu í áttina að legufæri sem hann hafði til 

afnota.   Á botni bátsins grillti í fisk.   Örlygur Freyr 
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kannaðist við manninn.   Hann hafði oft komið í verslun 

Hannesar til að kaupa inn til heimilisins.   Stundum fékk 

Örlygur Freyr fréttir af aflabrögðum hjá þessum manni. 

    Íslenski fáninn hékk á stöng fyrir ofan höfuð þeirra.   

Engu var líkara heldur en fáninn vildi minna hina ungu 

menn á þjóðerni sitt.   Að þeir mættu ekki gleyma 

uppruna sínum.   Fáninn, heiðblár með hvítum krossi og 

hárrauðum krossi innan í hvíta krossinum og blárri rönd 

utan með beggja vegna, gerði tilraun til að breiða úr sér á 

meðan mennirnir stóðu undir honum.   Eilítil vindhviða 

gerði vart við sig.   Vindhviðan eins og kom lífi í fallegu 

duluna yfir höfði þeirra.   Umræður stóðu yfir á háttvirtu 

Alþingi um notkun fánans án þess að tuskan fyrir ofan þá 

hefði grænan grun um pælingar alþingismanna né heldur 

hve mikla athygli hún vakti hjá landsmönnum.   Og þarna 

var hún og veifaði sínum sérvöldu litum yfir umhverfi sitt 

í hvert skipti sem vindurinn lét á sér kræla. 

    Fyrr um morguninn hafði einn úr áhöfn farþega- og 

flutningaskipsins gengið með fánan samanbrotinn aftur 

dekkið og bundið hann í spotta, fyrst að ofan, síðan að 

neðan og híft duluna upp í hæstu stöðu fánastangarinnar, 

sem lítillega hallaðist aftur af skuti skipsins.    

    Skipið sigldi áfram á rólegri ferð.   Foreldrar Örlygs 

Freys, ásamt Þuríði, móður Brjáns Hilmars, stóðu eftir á 

bryggjunni.   Allt fólkið horfði á skipið sigla á vit 

landsbyggðarinnar og urðu vitni að því þegar skipverjar 

felldu bómurnar tvær við frammastrið og aðrar tvær 

samskonar bómur við afturmastrið.   Bómunum var 

slakað ofan í sæti sín og gerðar sjóklárar.    
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    Hermóður lyfti hendi sinni og veifaði til sonar síns og 

vinar hans.   Örlygur og Brjánn veifuðu á móti.   Fáninn 

yfir höfðum þeirra eins og vildi vera þátttakandi í 

kveðjustundinni með því að hann skartaði allri breidd 

sinni og þandi sig og blakti á hvítmálaðri fánastönginni.   

En féll svo lemstraður niður, eins og niðurlútur maður 

sem augnablik missti vonina, án þess þó að draga þykkt 

lag af depurð yfir sig.   Önnur lítil vindhviða gaf 

fánunum augnabliks líf og hann gat enn vinkað umhverfi 

sínu.   Og aftur fékk fáninn sitt tækifæri.   Og.  -  Og.   -   

Og.   -   svo koll af kolli. 

    Skipið sigldi framhjá varnargörðunum og byrjaði að 

beygja rólega á barkborða. 

    Það síðasta sem Örlygur sá til foreldra sinna um sinn 

var að faðir hans lagði vinstri handlegg yfir axlir Láru og 

þrýsti henni að sér og kyssa hana létt á ennið, eins og 

stundum þegar kona hans var döpur í lund og maður 

hennar vildi uppörva hana og koma henni aftur til að 

brosa.   Fólkið á bryggjunni gekk saman heim á leið.   

Var enda um tímaeyðslu að ræða að dvelja lengur.   

Skipið var farið. 

    Ekki var laust við að tregi fyllti hjarta Örlygs Freys.   

Hann fann að aðskilnaðurinn var fráleitt léttur.   En Guð 

réði.   Hann var að senda þá í mikilvæga ferð sem myndi 

leiða fram mikla blessun inn í líf þeirra og margra 

annarra manna og kvenna sem á leið þeirra yrðu.   Að 

bera svolítinn söknuð var í góðu lagi.   Allur söknuður 

myndi yfirvinnast og jafnvægi nást aftur.   Hann ákvað 

bara að treysta Drottni sínum fyrir málinu og trúa að 

hann myndi umvefja foreldra sína með ævarandi 
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kærleika.   Þau voru jú fólkið sem Guð notaði til að koma 

honum í heiminn.   Og það var ekki svo lítið, þegar öllu 

var á botninn hvolft. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars gengu hægum 

skrefum eftir bátaþilfarinu. 

    Brjánn Hilmars gekk að einum björgunarbátnum og 

kíkti yfir borðstokk bátsins.   Af svip hans mátti ráða að 

hann vildi vera öruggur um að ákveðnir hlutir væru þar 

sem þeir áttu að vera.   Upplagt var að skoða allar 

aðstæður á meðan seglið, sem hlífði bátnum fyrir ágjöf, 

lá enn við hlið bátsins og ólokið við að breiða dúkinn 

yfir.    

    “ Hvað sérðu sniðugt á botni bátsins “ - spurði 

Örlygur. 

    “ Ég var bara að athuga hvort neglan væri ekki 

örugglega á sínum stað.   Maður veit nefnilega aldrei 

hvað getur gerst í sjóferð eins og þessari. “ - Sagði 

Brjánn vandræðalega og fór í vasa sinn og tók upp 

vasaklút og hristi úr klútnum á dekkið.  

    “ Hvar er trú þín, maður minn.   Veistu ekki hver er að 

senda þig?   Sjálfur lífgjafinn.   Skaparinn.  Konungur 

konunganna.   Drottinn Jesús.   Veistu ekki að hann er 

bjargvættur manna og skilar öllum heilum heim sem fara 

á hans vegum og að ekkert illt muni henda sendiboða 

Drottins í ferð sem hann hefur í eigin persónu skipulagt?   

En drífum okkur nú inn og skoðum vistarverurnar sem 

okkur eru ætlaðar. “ 
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    Áður heldur en þeir stigu í tröppurnar sem lágu niður á 

dekkið sáu þeir tvo háseta koma upp stigann til að breiða 

seglduluna yfir björgunarbátinn.   Þeir stöldruðu 

stundarkorn við og leyfðu mönnunum að komast sína 

leið.   þetta voru ungir menn en samt reyndir sjómenn.   

Annar mannanna hélt á Camel sígarettupakka í hendinni 

og bauð Örlygi Frey og Brjáni Hilmars sígarettu um leið 

og þeir mættust.   Strákarnir afþökkuðu boðið og sögðust 

ekki nota tóbak. 

    “ Gott hjá ykkur. “- sagði þá hásetinn og stakk 

sígarettu á milli vara sinna, kveikti sér í og saug reykinn 

djúpt ofan í lungu sín og blés reyknum frá sér í gegnum 

nef og munn. 

    Sígarettureykurinn úr vitum mannsins barst yfir til 

þeirra þar sem þeir stóðu við rekkverkið og fylgdust 

áhugsamir með framvindu mála.   Verkslag þeirra við 

bátinn sannaði að hér væru vanir menn. 

    Strákarnir ákváðu að staldra ögn lengur við og fylgjast 

með hvernig þessir tveir hásetar bæru sig að við að koma 

seglinu á sinn stað.   Þeim lá í sjálfu sér ekkert á.   

Maturinn var framreiddur á slaginu tólf en klukkan var 

ekki enn orðin tíu að morgni.   Sjómannastörfin voru 

þeim framandi og þeim lék forvitni á að vita hvernig 

menn ynnu á svona skipi eins og Heklunni.   Steiktu 

ýsuna, sem matseðilinn sagði þeim að yrði framreidd sem 

hádegisverður gátu þeir hvort sem er ekki nýtt sér strax.  

    Nokkrum mínútum síðar barst hásetunum liðsauki.   

Bátsmaðurinn um borð kom upp stigann til að hjálpa 

hinum.   Einnig hann tók upp sígarettu við nefið á þeim 
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og kveikti sér í á meðan hann gekk yfir þilfarið til hinna 

sem bogruðu við bátinn og unnu við að koma þungu en 

samt nauðsýnlegu seglinu á sinn stað.   Hann henti 

logandi eldspítunni á dekkið og steig svo ofan á hana.   

Lítils háttar reyk lagði upp af mjórri spýtunni þar sem 

hún lá á þilfarinu og beið þess að verða spúluð í hafið 

ásamt öðru dóti sem bara óhreinkaði viðarklætt þilfarið.   

Þessi maður var eldri heldur en hinir og reyndur í 

glímunni við hafið í gegnum mörg ár.   Maðurinn var 

klæddur lopapeysu sem Örlygur kannaðist við 

handbragðið á og hann fór að velta því fyrir sér hvort 

móðir hans hefði prjónað þessa peysu.   Lopapeysurnar 

voru hverri annarri líkar og meiri fagmann í slíkri 

framleiðslu en hann þurfti til að greina handbragð hvers 

og eins í þessari framleiðslu.   En ekki neitaði hann samt 

hinu að peysan bar merki Láru. 

    Brjánn Hilmars snéri sér að vini sínum og sagði: 

    “ Rosalega er peysan sem maðurinn er í lík peysunum 

sem hún móðir þín framleiðir.   Skildi hún hafa prjónað 

hana? “ 

    “ Ég var einmitt að hugsa um sama hlut.   Og það getur 

svo sem líka vel verið.   Móðir mín hefur lengi stundað 

iðn sína og selt ótal peysur á umliðnum árum.   Einkum 

og sérílagi til sjómanna. “ 

    “ Göngum úr skugga um það hvers kyns er og spyrjum 

manninn. “ - sagði Brjánn og gerði sig líklegan til að 

ganga yfir til vinnandi mannanna. 
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    “ Hægan hægan, piltur minn.   Slakaði nú örlítið á og 

andaðu djúpt. “ - sagði Örlygur og tók í handlegg vinar 

síns og stöðvaði hann.    

    “ Við megum ekki trufla mennina við vinnu sína.   Ef 

Guð ætlar okkur að spjalla við manninn mun okkur 

áreiðanlega gefast tækifæri til slíks áður heldur en við 

stígum á land. “  

    “ Biðjum fyrir þeim. “ - sagði þá Brjánn og laut höfði 

og fór með stutta bæn í hálfum hljóðum. 

    Örlygur Freyr laut einnig höfði og tók undir með bæn 

vinar síns þar sem þeir stóðu við stigann. 

    Þeir veittu ekki athygli konu sem í sömu andrá fór 

framhjá þeim.   Ekki heldur að hún starði stórum augum 

á þessa tvo menn sem horfðu niður á dekkið með lokuð 

augun og tuldruðu einhver orð ofan í bringu sína. 

    Eftir bænina litu þeir upp og sáu konuna ganga fram 

eftir skipinu og líta á þá með skrítnum svip á andlitinu. 

    Þeir brostu til konunnar sem brosti dálitlu síðar á móti 

og hélt svo sína leið.   Áður heldur en hún tók í 

hurðarhúninn og gekk inn í skipið stansaði hún enn og 

leit aftur á þessa tvo “einkennilegu ” menn með sama 

skrítna svipnum á andlitinu.   Skömmu síðar eins og 

rjátlaði af henni og hún greip ákveðnum tökum utan um 

krómaðan hún hurðarinnar og hvarf þeim sjónum. 

    Verkinu við björgunarbátinn var lokið og seglið strengt 

yfir bátinn eins og lög gera ráð fyrir og þannig gengið frá 

hnútum að fljótlegt væri að losa það af, í neyðartilvikum.   
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Sjómenn Íslands voru mjög hvattir til að gleyma ekki á 

hvaða tímum þeir lifðu á og að hættur gætu leynst á 

hafinu.  Árvekni var því nauðsýnleg sem aldrei fyrr hjá 

fólkinu sem stundaði sjómennsku.   Sérílagi 

millilandasiglingar. 

    Mennirnir þrír luku störfum og gengu sömu leið og 

þeir komu. 

    Bátsmaðurinn stansaði augnablik hjá þeim, heilsaði og 

spurði hvort þeir væru búnir að finna herbergið sitt.   þeir 

kváðu nei við spurningu hans en sögðust fljótlega fara 

undir þiljur og skoða aðstæður. 

    “ Gangi ykkur vel, strákar mínir og Guð veri með 

ykkur á ferðinni. “ - sagði maðurinn.   

    Svo var hann rokinn á eftir hinum.   Mikilvægt var að 

gera skipið sem fyrst sjóklárt. 

    Þrátt fyrir að Brjánn Hilmars biði færis gafst honum 

samt ekki ráðrum til að spyrja manninn um peysuna 

vegna þess hve stutt hann staldraði við hjá þeim.   En 

hann veitti athygli öðru hjá bátsmanninum: 

    “ Heyrðirðu þetta.   Maðurinn kvaddi okkur með Orði 

Guðs. “  

    Af orðum Brjáns mátti ráða að kveðjan hafi komið 

honum svolítið í opna skjöldu. 

    “ Ég heyrði “- sagði Örlygur Freyr. 

    “ Drífum okkur nú niður og finnum klefann sem við 

eigum að nota áður en kuldinn fer um of að bíta okkur.   
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Þó sumar sé í heiði er norðanáttin hér í Reykjavík samt 

dálítið köld þegar sólargeislans nýtur ekki lengur við. “ 

    Konan sem rétt í þessu gekk framhjá piltunum, kom nú 

aftur út um sömu dyr og hún fór inn um.   Í hendi sinni 

bar hún hálffullan strigapoka.   Hún gekk rösklega þvert 

yfir bátaþilfarið og staðnæmdist við rekverkið 

stjórnborðsmegin og fleygði sekknum í sjóinn með öllu 

innihaldinu í.   Síðan snéri hún við og hvarf aftur inn í 

vistarverurnar.   Áður heldur en hún greip í hurðarhúninn 

leit hún eldsnöggt á Örlyg Frey og Brján Hilmars.   Nú 

var svipur hennar ekki skrítinn heldur meira svona 

spyrjandi.   En greinilegt var að þessi kona var ein af 

starfsmönnum skipsins sem sennilega gegndi hlutverki 

þernunnar.   Pokinn flaut aftur með skipinu og byrjaði 

svo að sökkva.   Innihaldið flaut um og dreifðist yfir lítið 

svæði þar sem pokinn lenti.   Dósir, umbúðir utan um 

matvæli, ásamt ýmsu bréfadrasli, flaut á yfirborði 

hafflatarins.   Máfur kom aðvífandi og sveimaði tvo 

hringi yfir staðnum áður heldur en hann flaug á braut til 

að leita sér að ætilegri bita heldur en poki konunnar 

innihélt.   Ekki þýddi að eyða tíma sínum í smámuni.    

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars yfirgáfu bátaþilfarið.   

Þegar inn kom mætti þeim þessi sérstaka lykt sem oft má 

finna um borð í skipum.   Lyktin stafaði ekki af sóðaskap 

eða neinu slíku.   þvert á móti var allt inni hreint og 

snyrtilegt.   Kannski kom lyktin vegna ónógrar 

loftræstingar og hve allt umhverfið innandyra var í raun 

lokað af skiljanlegum ástæðum.   Hafið í sínum ham 

reynir að finna hverja opna smugu til að smeygja sér inn 

um.   Stálklæðningin sem skipið er gert úr á allar hliðar 
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sér um að halda sjónum utandyra, til verndar mönnum og 

fleyi. 

    Gljáandi gólf, hvítmálaðir veggir og hurðir inn í 

herbergi og borðsali í viðarlitum með glæru lakki yfir 

blöstu við augum piltanna.    

    Stýrimaður, hávaxinn maður um fimmtugt með 

grásprengt hár klæddur einkennisbúningi og húfu á höfði 

í stíl við klæðnaðinn, hitti þá á ganginum, leit á 

farmiðana þeirra og fylgdi þeim niður brattan stiga niður 

á næsta gang þar sem hann fanna herbergi 12 sem þeim 

hafði verið úthlutað. 

    Þegar inn kom blasti við þröngur klefi með frekar litlu 

gólfplássi.   Fjórar kojur lágu meðfram veggnum á 

tveimur hæðum stjórnborðsmegin.   Mjór bekkur klæddur 

svörtu leðuráklæði sat fastur við báðar neðri kojurnar og 

jafn langur kojunum.   Borð, fjórir lausir stólar sem hægt 

var að tylla sér í voru þar einnig.   Stór spegill hékk fyrir 

ofan handlaug við enda klefans.   Fataskápar jafn margir 

kojunum voru og til taks fyrir íbúanna við innenda 

kojanna.   Önnur húsgögn voru ekki sjáanleg inn í litlum 

vistarverunum. 

    Á veggnum sem blasti við mönnum þegar inn kom 

hékk stór og falleg mynd af skipinu.   Myndin var tekin 

inn á einum austfjarðanna á meðan skipið einhverra hluta 

vegna lá við stjóra.   Gríðarhá fjöll voru í bakgrunni 

myndarinnar.   Maðurinn sem tók myndina var 

auðsjáanlega á litlu fleyi fyrir framan skipið.   Það mátti 

merkja á því hve skipið á myndinni eins trónaði yfir 

umhverfi sitt upp á við og blasti við honum sem á horfði 
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eins og risi með fjöllin í bakgrunni og himininn yfir.   

Myndin var tignarleg og vel skiljanlegt að útgerðin skyldi 

vilja hafa hana inn á herbergjum skipsins.   Neðst í öðru 

horni myndarinnar hafði höfundur sett upphafstafi sína, 

G.J. 

    Stýrimaðurinn benti þeim á kojurnar sem þeir skyldu 

nota.   Þeir fengu sitt hvora neðri koju.   Maðurinn 

kvaddi.   

    “ Guð blessi þig “ - sagði Örlygur Freyr við stóran og 

stæltan manninn um það bil sem hann gekk út úr 

klefanum til að sinna öðrum verkefnum um borð. 

    Maðurinn staldraði augnablik við, leit á Örlyg og 

sagði: 

   “ Takk.   -   Hm.  -  Já  -   -  sömuleiðis. “ -  Engu var 

líkara heldur en að kveðjan hafi komið flatt upp á hann.   

En það gerist heldur ekki á hverjum degi að menn kveðji 

hvorn annan með Guðs nafni á vörum.   Fram á 

ganginum heyrðist stýrimaðurinn hósta og síðan ræskja 

sig.  

    Tvær töskur lágu í sitt hvorri efri kojunni sem merki 

um að herbergisfélagarnir hefðu komið inn á undan þeim. 

    Þungt vélarhljóðið barst djúpt úr iðrum skipsins, 

takfast og öruggt.   Hekla valt rólegum veltum sem 

kallaði fram hjá þeim þægilegar tilfinningar.   

Loftúðurnar í loftinu sendi þeim hvæsandi tóninn en voru 

samt nauðsýnlegar til að eðlileg loftskipti gætu orðið inn 

í fremur þröngu herberginu.   Þar sem allur farangur var 
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reyrður með öðru dóti í einni af lestum skipsins höfðu 

þeir engan farangur hjá sér.    

    Örlygur Freyr geispaði stórum og löngum geispa og 

gerði sig líklegan til að teygja stundarkorn úr sér í aftari 

kojunni og hvíla ögn lúinn bein.   Þó að vinnan í verslun 

Hannesar væri frekar létt var hún samt lýjandi til lengdar.   

Og núna þar sem hann stóð inn í herberginu í þægilegri 

veltu skipsins, kom frama í honum þreyta og hann lagðist 

í öllum fötunum upp í kojuna og lét fara vel um sig. 

    Vélarniðurinn ásamt hvæsi loftúðunnar, í bland við 

lítilsháttar brak í veggjunum sem hæg veltan orsakaði var 

það eina sem heyrðist inn í þessum klefa sem svo margir 

á undan honum höfðu dvalið í á ferð sinni með skipinu. 

    “ Ég ætla aðeins að láta líða úr mér “ - sagði Örlygur 

Freyr og geispaði öðrum löngum geispa. 

    “ Það líst mér vel á.   Viltu að ég að slökkvi ljósið 

þegar ég fer út á eftir? “ 

    “ Jú takk.   Það væri ágætt. “ 

    Örlygur Freyr lagði aftur augun og naut frelsisins um 

borð.   Aldrei áður hafði hann stigið um borð í skip og 

siglt með því út fyrir hafnargarðanna.   En nú var 

breyting orðin á.   Hér lá hann í koju og lét þreytuna liða 

úr sér á meðan stórt skipið öslaði á ellefu sjómílna hraða 

eftir spegilsléttum haffletinum og valt rólega á sitt hvort 

borðið. 
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    Brjánn Hilmars slökkti loftljósið og hvarf út á ganginn 

til að skoða sig um og athuga hvort hann þekkti einhvern 

af farþegunum um borð.    

    Niðamyrkur ríkti inni. 

    Örlygur Freyr lá einn í öllu þessu myrkri með hvæsið í 

loftúðunum í eyrum sér.   Hann hugsaði um allt sem 

framundan var hjá þeim og um Drottinn sinn og besta vin 

Jesús Krist. 

    Raddir bárust til hans: 

    “ Agalegt að hafa gleymt stóru töskunni heima “ - 

heyrði hann konurödd segja fram á ganginum: 

    “ Þér hefði verið nær að hlusta á mig þegar ég sagði 

þér að betra væri fyrir okkur að koma tímanlega til skips 

heldur en að mæta þangað á síðustu stundu.   Þá hefðum 

við ekki gleymt þessari þarna  -  stóru tösku þinni. “ - 

sagði dimm karlmannsrödd.   Eilítils pirrings gætti í rödd 

mannsins.  

    Hurðin lokaðist og Örlygur heyrði ekki meira: 

    “ Æ, Drottinn!   Komdu inn í kringumstæður fólksins 

og lægðu öldur, hafi þær risið hjá þeim. “ - bað 

Guðsmaðurinn.   Minnugur þess að stundum gerir fólk 

úlfalda úr mýflugu og lætur litla og ómerkilega hluti pirra 

sig og koma sér úr jafnvægi. 

    Einum og hálfum tíma síðar vaknaði Örlygur er ljósin í 

loftinu kviknuðu og Brjánn Hilmars steig inn.   

Töskurnar sem lágu í efri kojunum voru nú upp við 

borðfótinn sem skrúfaður var í gólfið og hélt 
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borðplötunni.   Greinilegt var að klefafélagar þeirra hefðu 

komið án þess að Örlygur yrði þeirra hið minnsta var:    

    “ Jæja, bróðir!   Á ekki að drífa sig framúr og setjast að 

snæðingi?   Klukkuna vantar sex mínútur í tólf og 

mataurinn hjá kokkunum að verða tilbúinn. “ - Brjánn var 

hress í tali. 

    Örlygur fór framúr og gekk að vaskinum og jós framan 

í sig ísköldu vatni úr rennandi krananum.    Veðrið var 

svipað og hreyfingar skipsins mjúkar eins og áður. 

    Þeir gengu upp á efri ganginn og fundu fljótlega 

borðsalinn og stigu inn fyrir.   Borð voru meðfram 

veggjunum á þrjá vegu og var bil á milli þeirra við 

endanna.   Þarna angaði allt af matarlykt sem kitlaði 

bragðlauka fólksins. 

    Örlygur Freyr leit yfir hópinn sem þar var og kom ekki 

auga á neinn sem hann þekkti. 

    En hver sat þarna við borðið sem var lengst frá þeim 

og snéri í þá baki?   Þennan baksvip kannaðist hann 

alltént við.   Maðurinn í horninu snéri höfði sínu og andlit 

hans blasti við.   Maðurinn sem seldi þeim reiðhjólin sat 

þarna.   Í för með honum var kona hans og tveir ungir 

strákar.   Strákarnir sátu gegnt foreldrum sínum við 

matarborðið. 

    Örlygur Freyr gaf Brjáni Hilmars olnbogaskot:  

    “ Sérðu það sem ég sé? “  
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    Hann leit yfir hópinn og kom þá auga á manninn.   

Breitt bros færðist yfir andlit hans er hann sá aftur 

sameiginlega vin þeirra.    

    “ Ég er búinn að vera á röltinu um skipið síðan ég 

yfirgaf klefann og sjá marga en þennan kom ég ekki auga 

á. “ - sagði Brjánn og renndi fingrunum í gegnum hár sitt.  

    Í þessu kom maðurinn auga á mennina, brosti og benti 

þeim á að fá sér sæti hjá þeim.   Þeir komu sér fyrir á 

bekknum við hlið strákanna.   Við borðið heilsaðist allt 

fólkið með handabandi.    

Gleðin yfir að hittast aftur svo óvænt leyndi sér ekki. 

    “ Hvaða ferðalag er eiginlega á ykkur “ - sagði 

maðurinn. 

    “ Nú, ferðin er hafinn sem við ræddum lítillega um við 

þig er við keyptum reiðhjólin af þér. “  Örlygur Freyr 

hafði orð fyrir þeim í þetta skipti. 

    “ það varð þá af þessu hjá ykkur!   Sannast sagna átti 

ég ekki von á slíku og ekki heldur konan mín. “ - sagði 

maðurinn og leit um leið á sessunaut sinn sem brosti og 

roðnaði lítillega á vöngunum. 

   “ Hér erum við nú samt og erum meira en tilbúnir til að 

segja fólkinu frá Jesús Kristi og því sem hann getur fyrir 

það gert. “ - Örlygur var ekkert að skafa utan af 

hlutunum. 

    “ Strákar!“ -  
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    Maðurinn þagnaði og fór í brjóstvasa jakkans og tók 

þaðan neftóbakspung sem hann stakk í aðra nös sína 

hallaði höfðinu afturábak og saug stutt sog.   Og hann 

hélt áfram: 

    ” Ég er stoltur af ykkur og það gleður mig sannarlega 

að þið létuð verða af þessari för.   Ef þessi þjóð þarfnast 

einhvers þá er það Biblían og boðskapur hennar.   Ég fór 

að hugleiða þessi mál eftir að við afgreiddum söluna á 

reiðhjólunum.   Trúið mér piltar!   Ég er stoltur af ykkur.   

Sjálfur gæti ég vel hugsað mér að slást í för með ykkur 

og vera ykkur til halds og trausts en get það því miður 

ekki núna vegna annarra verkefna sem ég og fjölskylda 

mín þurfum að sinna.   En hvert er ferð heitið? “ 

    “ Til Sauðárkróks. ....“ 

    Tvær þernur komu inn í salinn haldandi á bakka með 

rjúkandi ýsurétti á.   Kokkurinn kom á hæla þeirra með 

skrældar kartöflur í skál og bræddu smjöri.   Tími til 

frekari umræðna varð að bíða betri tíma.   Maginn sagði 

til sín og menn voru orðnir svangir.   
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Kristur boðaður um borð. 

Fjórtándi kafli 

 

    Ys, þys og kliður myndaðist í matsalnum og jókst eftir 

því sem fólkinu inni fjölgaði.   Skark í diskum og 

hnífapörum barst um salinn þveran og endilangan í bland 

við samræður manna.   Vindlingareykur lá eins og ský í 

loftinu frá öllum þessum sígarettum, pípustertum og 

vindlum sem menn soguðu reykinn úr og blésu í kringum 

sig.   Annað veifið heyrðist hvissið sem eldspíta 

framleiðir þegar henni er strokið eftir brennisteini 

eldspýtnastokks.   Litlir eldar sáust loga í höndum manna 

og kvenna í salnum frá þessum litlu spýtum.   Fólkið bar 

eldinn upp að vörum sínum og kveikti í litla 

sívalningnum sem stóð út úr munninum.   Öskubakkarnir 

tóku við öskunni.   Sumt af öskunni hafnaði á gólfinu eða 

í fötum reykingafólksins.   Lofttúðurnar sáu um að koma 

hreyfingu á reykmettað loftið inni og endurnýja 

súrefnisbirgðirnar og flytja reykinn út um kýraugun sem 

stóðu galopinn fjögur saman í beinni röð á veggnum 

bakborðsmegin.   Stuttar en samt passlegar gardínur 

héngu frádregnar á gormi fyrir ofan þessi kýraugu.   Gott 

veður var úti og orðið heitt inni sem allt þetta 

samankomna fólk í salnum myndaði.   Vatnsglösin sem 

stóðu fyrir framan borðsgestina fylltust er ferskur, tær og 

ískaldur lögurinn rann um stút vatns kannanna.   Vatnið, 

þetta stáss íslendinga, er eitt það heilnæmasta í öllum 

heiminum.   Öll þessi hljóð blönduðust svo saman og 
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urðu að einum allsherjar graut sem erfitt gat reynst að 

greina sundur. 

    Skipið valt sínum mjúku þægilegu veltum og flestir 

um borð voru hinir hraustustu og lausir við alla sjóveiki.   

Samt mátti sjá föl og veikluleg andlit í hópnum sem 

stafaði meira af tilhugsuninni um sjóveiki en að sóttin 

væri raunverulega til staðar hjá þessum einstaklingum.    

    Fjögur borð voru í borðsalnum og lágu þau í " U " 

meðfram þremur veggjum.   Minna borð var við enda 

eins borðsins og stóð það gegnt innganginum, eilítið til 

hægri.   Gangvegur var á milli allra borðanna í salnum. 

Við litla borðið sat vanalega skipstjórinn og aðrir af 

æðstu yfirmönnum skipsins og borðuðu með 

farþegunum.   Nema þegar skipstjórinn komst ekki úr 

stjórnpallinum vegna starfs síns. 

    Heilir bekkir voru við veggina og lágu bekkirnir 

samhliða borðunum.   Hinum megin við þessi borð voru 

stakir stólar með örmum á og var þeim stungið ofan í rör 

sem áður höfðu verið skrúfuð niður í gólfið með 

haldgóðum festingum.   Að hægt var að snúa stólunum 

og festa með þar til gerðum snerlum gerði stólanna 

þægilegri.   Undirmennirnir neyttu fæðu sinnar í öðrum 

sal á sama gangi.    

    Hvítir dúkar lágu ofan á borðplötunum sem lítillega 

höfðu verið vættir vatni.   Lúga var á milli eldhússins og 

matsalarins sem var lokuð á milli mála.   En núna stóð 

hún opinn og sá brytinn um að afgreiða í gegnum hana 

steikta fiskinn og meðlætið.    
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    þernan og kokkurinn lögðu bakka sína og skálar á 

borðin og gengu svo að lúgunni til að sækja meira og 

lyntu ekki látum fyrr heldur en að allt var komið inn í 

salinn sem þar átti að vera.    

    Áður heldur en menn skenktu sér á diskanna stóð 

skipstjórinn á fætur og lét klingja í lítilli bjöllu í hendi 

sér: 

   “ Góðan daginn, ágætu farþegar.   Ég heiti Kristófer 

Baldursson og er skipstjóri á þessu skipi.   Ég fyrir hönd 

allrar áhafnarinnar bíð ykkur velkominn um borð.   

Veðurspáin er góð.   Vel mun fara um alla í þessari 

sjóferð.   Ekkert bendir til annars heldur en að 

ferðaáætlunin standist og að menn komast þangað sem 

ferð er heitið á áætluðum tíma.   Allur öryggisbúnaður er 

í fullkomnu lagi í skipinu.   Einnig er áhöfnin vel þjálfuð 

og kann til verka.   En gjörið svo vel og njótið réttanna 

og Guð blessi okkur öllum matinn. “  

    Fólkið klappaði er skipstjórinn lauk máli sínu og snéri 

sér svo að rjúkandi réttunum fyrir framan sig.    

    Lágvaxin þerna með hvíta svuntu bundna um sig stóð 

við lúguna í borðsalnum.   Hennar hlutverk var að 

fylgjast með borðunum og sjá til þess að ekkert 

matarkyns skorti.    

    “ Ýsan bragðast aldeilis vel í dag, “ - sagði maðurinn 

við borðfélaga sína. 

    “ Kokkarnir hafa gert henni alveg prýðileg skil. “ 
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    Greinilegt var að maðurinn sem sat andspænis 

guðsmönnunum var fiskæta sem naut fæðunnar.   En ekki 

voru það svo sem neinar sérstakar fréttir.   Öll íslenska 

þjóðin lifði meira og minna á því sem hafið færði henni.   

Í kreppunni sem ríkt hafði undafarinn ár var fátt annað á 

borðum landsmanna en það sem landið og miðinn gaf 

henni. 

    “ Það var nú meiri vitleysan hjá þessum Bretum að 

koma til landsins með herdeildir sínar.   Hvað skyldu þeir 

vera með í bígerð?   Það gæti verið nógu fróðlegt að 

íhuga. “  

   “ Þú hefðir kannski viljað fá nasistanna hingað. “ - 

hrópaði maður á næsta borði til hans um leið og hann 

stakk upp sig bita af vel steiktri ýsu. 

    “ Ertu kunnugur á Sauðarkróki “ - spurði Brjánn 

Hilmars manninn fyrir framan sig til að umræðan 

sveigðist ekki frekar inn á þessa eldfimu braut. 

    “ Dálítið.   Systir mín býr þar ásamt manni sínum og 

börnum...... “ 

    “ Hvað þykist þú eiginlega vita um Sauðárkrók 

nasistasleikjan þín. “ - sagði maðurinn við hlið þeirra.    

    “ Svona kallar sem eru hallir undir nasistana á að taka 

úr umferð og það ekki seinna heldur en núna. “ 

    Maðurinn við borðið hnyklaði brýrnar.   Frammíköll 

mannsins við hlið hans reyndu á þolrifinn. 

    Hann kyngdi því sem hann var búinn að stinga upp í 

sig og tók svo til máls: 
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    “ Hvað er að þessum manni.   Ég hef ekki minnst einu 

orði á nasista né heldur gefið neitt í skin sem gefur slíkt 

til kynna. “ 

    Maðurinn fann reiðina fara um sig allan. 

    Allir í salnum urðu vitaskuld varir við orð mannsins og 

litu undrandi upp og horfðu yfir til þeirra. 

    Kristófer skipstjóri veitti þessu einnig athygli og stóð 

upp frá borðinu og gekk yfir til fólksins.   Hann beygði 

sig niður og talaði í eyra hans svo að aðrir heyrðu ekki 

orðaskiptin.   Skipstjórinn sagði honum að taka manninn 

við hlið sér ekki alvarlega.   Hann væri ekki hættulegur 

en veill á geði og ætti þetta til að taka svona 

hryssingslega til orða og jafnvel stuða menn sem ekki 

þekktu til hans.   Einu sinni til tvisvar á ári færi hann til 

fjölskyldu sinnar út á landi og dveldi hjá henni í nokkra 

daga í senn.   Þess á milli væri hann mestanpart vistaður á 

Kleppi og nyti þar aðhlynningar lækna og hjúkrunarfólks.   

Skipstjórinn bað fólkið við borðið afsökunar á ónæðinu 

og sagði það ekki endurtaka sig á nýjan leik. 

    Maðurinn snéri sér þegar að borðfélögum sínum og 

útskírði fyrir þeim málið í fáum orðum. 

    Fólkið við borðið snéri sér aftur að borðhaldinu.  

    Í bakaleiðinni kom Kristófer við hjá hinum manninum, 

laut niður að honum og hvíslaði í eyra hans orð sem hinn 

jánkaði.   Er hann hafði klárað af diskinum sínum stóð 

hann þegar upp frá borðinu og gekk þvert yfir gólfið og 

hvarf svo út um dyrnar.    
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    “ Karlgreyið.   Margir í þessu samfélagi eiga bágt og 

þurfa aðstoð og umönnun og eru óhæfir til að lifa 

eðlilegu lífi. “ - Örlygur Freyr horfði á eftir manninum er 

hann yfirgaf salinn. 

    Meðaumkun fyllti hjarta hans og honum langaði helst 

til að fara á eftir þessum manni og spjalla lítillega við 

hann og uppörva og hvetja og segja honum frá Jesús sem 

fer ekki í manngreinarálit.   Maðurinn hafði á vissan hátt 

orðið sjálfum sér til skammar með dónalegri og 

óviðeigandi framkomu sinni og ásökunum og blandað sér 

í umræður sem honum raunverulega kom ekki við.   En 

svona er stundum lífið.   Menn lenda í allskonar hlutum 

og aðstæðum þegar þeir eiga sér einskis ills von. 

    Kliðurinn í salnum minnkaði eftir því sem fleiri urðu 

mettir og gegnu út úr salnum.   Einstaka farþegi mundi 

eftir brytanum og kokknum og stakk höfði sínu inn um 

litlu lúguna á veggnum og þakkaði mönnunum fyrir 

matinn. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars gátu ekki torgað 

meiru.   Strákarnir tveir voru farnir frá borðunum.   Þeim 

langaði til að skoða sig meira um á skipinu og fengu til 

þess leyfi foreldra sinna.   Aldrei var heldur að vita nema 

fleiri krakkar á svipuðu reki leyndust um borð sem 

gaman væri að hitta og leika sér við. 

    “ Þetta var aldeilis skammaræða sem manngreyið hélt 

yfir hausamótunum á mér í upphafi borðhaldsins, “- sagði 

maðurinn um leið og hann helti sér rjúkandi kaffi í bolla.   

Hann gat ekki annað en hlegið að uppistandinu sem varð. 
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    “ Já, sumu fólki er ekki sjálfrátt og lítið þarf til að 

koma því í uppnám. “- Sagði kona hans og dreypti 

lítillega á mjólkurblönduðu kaffinu. 

    “ Ég veit ekki hvað hefði gerst ef Kristófer hefði ekki 

skorist í leikinn og útskírt fyrir mér hvers kyns var. “ - 

hélt maðurinn áfram á meðan hann smurði sér kexköku 

til að hafa með kaffinu. 

    “ Jæja, kristniboðar!   Ég vona að þessi uppákoma hafi 

ekki skemmt fyrir ykkur borðhaldið né sett einhvern 

leiðinda blett á ferð ykkar. “ 

    “ Maðurinn sem uppnáminu olli á alla mína samúð og 

ég ber engan kala til hans “ - Brjánn Hilmars talaði frá 

hjarta sínu. 

    Örlygur Freyr tók í sama streng. 

    Fólkið við borðið gerði sig líklegt til að standa á fætur.   

Tími var til kominn að halla sér eftir gott borðhald og 

frábæra fæðu og láta líða úr sér í nokkrar mínútur inn í 

heitum og þægilegum klefanum. 

    Þétt handtak innsiglaði vináttu þeirra.   Á miðju gólfi 

stansaði hann, snéri sér svo við og gekk til baka og sagði 

svolítið vandræðalegur á svipinn: 

    “ Fyrirgefið mér spurninguna.   En hvað heitið þið 

aftur.   Ég hef steingleymt nöfnum ykkar.   Hversu 

fáránlega sem það kann að hljóma að þá er þetta 

sannleikur málsins. “ 

    “ Allt í góðu, bróðir “ - sagi Örlygur Freyr og kynnti 

sig. 
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    Sama gerði Brjánn Hilmars.   

    “ Jón Heiðar Pálsson hér, og Herdís Einarsdóttir kona 

mín.” - sagði Jón með hátíðarsvip. 

    Fólkið hló og hafði auðsjáanlega hina mestu skemmtun 

af útspili Jóns sem raunverulega afhjúpaði ákveðið atriði.   

Aðdragandinn að reiðhjólakaupunum og spenningurinn 

sem þau ollu í hjörtum bræðranna varð þess valdandi að 

menn hreinlega gleymdu að segja til nafns þó að kaupinn 

hefðu farið fram og bæði reiðjólin verið greidd út í hönd 

og þau skipt um eigendur.   En eins og ævinlega gerist að 

þá skírast málin undireins og menn fara og ræða þau.   

    Brjáni Hilmars yfirgaf salinn til að fá sér lúr í klefa 12. 

    Örlygur Freyr varð eftir inn í borðsalnum.   Nokkrum 

mínútum síðar stóð hann á fætur og gekk út á þilfar.   

Hann staðnæmdist við lunninguna og horfði á sjóinn 

renna hjá skipshliðinni.   Engin var á ferli.   Fjöllin í landi 

blöstu við honum í fjarlægð.   Hann skynjaði ró og kyrrð.   

Aftur undan skipinu kysstust himinn og haf við 

sjóndeildarhringinn.   Fuglar flögruðu yfir haffletinum og 

svifu alveg niður að yfirborðinu án þess að snerta það.   

Fiðurfénu höfðu verið gefnir miklir flughæfileikar sem 

það nýtti sér til hins ýtrasta og sýndi listir sem maðurinn 

við lunninguna hafði aldrei áður séð.   Hann kannaðist 

heldur ekki við þessa fugla sem flugu svo fimir um loftið.   

En samt voru þeir þarna saman í hóp. 

    Örlygur Freyr hneppti betur að sér yfirflíkinni.   Til 

þess voru líka flíkurnar að halda á mönnum hita.   Þótt 

veðrið úti væri gott var lofthitinn frekar lár sem gerði 

öndvert að verkum að vindgjólan sem hraði skipsins 
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myndaði framkallaði kælingu á dekkinu sem bregðast 

þurfti við.  

   “ Múkkarnir er liprir og fljúga mjúklega eftir haffletinu 

“ - sagði skyndilega karlmannsrödd við hlið hans. 

    Örlygur hafði ekki orðið var við komu mannsins og 

brá lítillega við þessa óvæntu rödd. 

    Hann leit upp og kom þá auga á sama mann sem hafði 

verið dónalegur við matarborðið með yfirlýsingum sínum 

um viðkvæmt mál. 

    “ Sæll og blessaður, “ - sagði Örlygur: 

    “ Hvað sagðirðu að fuglinn héti? “ 

    “ Múkki. “ 

     “ Múkki!   Það er einkennilegt nafn: “ 

    “ Er múkki sami fugl og fíll? “ - spurði Örlygur Freyr 

og kom um leið upp um þekkingarskort sinn á fuglum. 

    “ Múkki og fíll er einn sami fugl.   Þessi fugl á það til 

að æla á menn þegar honum finnst að sér þrengt.   Einnig 

á hann í mesta balsi með að fljúga þegar hann er ekki yfir 

sjó.   Uppstreymið frá sjónum gefur honum nefnilega byr 

undir vængina og þá svífur hann svona fimlega.   En í 

landi og yfir landi er hann þungur á sér. “ - Maðurinn 

virtist hafa áhuga á þessu umræðuefni.   Kannski var 

hann fuglafræðingur.   Sumir eru sjálafmenntaðir og bera 

menntun sína með sóma. 
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    “ Hvaðan af landinu ert þú og hvert er ferð heitið? “ - 

spurði Örlygur Freyr. 

    Maðurinn leit yfir hafið og virtist ekki hafa heyrt 

spurninguna.   Hann fylgdi einum fugli eftir með 

augunum og virtist vera upptekinn af því sem hann sá.   

Svo var eins og hann rumskaði af dvala.   Hann ræskti sig 

og snéri sér að Örlygi: 

   “ Fyrirgefðu!   Ég datt augnblik út.   Hvað varstu 

annars að segja? “ 

    Örlygur endurtók spurninguna. 

    “ Ég er nú héðan og þaðan, en aðallega þó frá bæ 

skammt fyrir vestan Sauðarkrók.   Þar bjó ég til tvítugs er 

ég fór suður vegna veikinda minna. “ - maðurinn var 

hreinskilinn.  

    “ Skemmtileg tilviljun......“ 

    Maðurinn tók orðið af Örlygi og hélt sér við sinn 

steðja: 

    “ Í dag dvel ég mestanpart á Kleppi þar sem læknarnir 

gefa mér pillur til að ég haldist rólegur.  Segja að minnsta 

kosti þeir.   Stundum fæ ég tvær pillur, stundum bara eina 

pillu.   Sumar eru bláar, sumar gular.   En oftast nær eru 

þær hvítar.   Pillur til að sofna.   Pillur til að vakna.   Og 

pillur til að halda sönsum yfir daginn.   Alltaf pillur, 

pillur, pillur.   Endalausar pillur. “ 

    Og enn hélt hann áfram á sama vegi: 
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    “ Um daginn sagði læknirinn við mig að ég mætti ekki 

gleyma pillunum mínum og því að þær gerðu mér gott.   

þetta sagði hann að minnsta kosti.   Á nokkra mánaða 

fresti kemst ég á skip og get þá heimsótt fólkið mitt í 

sveitinni.   Og það finnst mér vera skemmtilegt.   Þá líður 

mér vel.   En svo dag einn verð ég aftur að fara og hitta 

læknanna mína á spítalanum.   En læknarnir segja mér 

líka að ef ég verði duglegur og taki lyfin mín reglulega 

verði ég heilbrigður og komist af spítalanum og geti verið 

hjá fólkinu mínu í sveitinni.   Segja þeir að minnsta kosti.   

Og ekki skrökva læknarnir?   Er það nokkuð? “ 

    Maðurinn horfði sem í leiðslu út á hafið án þess að 

raunverulega að sjá það sem í kringum hann var.   

Veikindin brengluðu hugann og stundum sló honum 

augnablik út: 

    “ Þekkir þú Jesús? “ - spurði Örlygur. 

    Maðurinn snéri frá og gerði sig líklegan til að fara án 

þess að svara spurningunni.   Svo rankaði hann við sér og 

snéri sér við: 

   “ Fyrirgefðu!   Þekki ég hvern? “ 

    “ Jesús Krist? “ 

    Maðurinn leit upp í loftið, nuddaði hökuna og strauk 

sér svo um hárlausan hvirfilinn með vaskalút sem hann 

dró upp úr öðrum buxnavasa sínum: 

    “ Neeei!   Ég mann ekki eftir honum svona í svipinn.   

Lýstu honum örlítið nánar fyrir mér og þá kannski fæ ég 

minnið.   Er hann máski týndur? “ 
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    Á meðan Örlygur Freyr fór í jakkavasa sinn til að 

sækja Nýja testamentið sagði maðurinn: 

    “ Ertu að meina Jesús sem sagt er frá í Biblíunni? “ 

    “ Sá er maðurinn. “ 

    “ Ekki veit ég nú mikil skil á þessum Jesús.   En séra 

Höskuldur, presturinn sem stundum heimsækir okkur á 

spítalann, segir Jesús vera góðan sem gefi góðar gjafir. “ 

    “ Það er hárrétt hjá prestinum og núna vill Jesús fá að 

gefa þér stóra og mikla gjöf sem er frelsisverkið sjálft 

sem unnið var á krossinum. “ - Örlygur Freyr fann 

hvernig Andinn steig niður og gaf honum djörfung og 

Orð til mannsins sem hafði dvalið á spítala árum saman 

og etið pillur til að halda sönsum. 

    “ Bróðir! “ - Örlygur gekk til mannsins, lagði hönd 

sína blíðlega á axlir hans, brosti og hélt áfram: 

    “ Jesús Kristur vill verða vinur þinn og mæta þér á 

persónulegan hátt.   Alveg eins og hann gerði við mig á 

sínum tíma.   Jesús lofar að vera þar sem þú ert. “ 

    Maðurinn horfði á höndina sem hvíldi á öxl sinni.   

Leit svo á manninn sem stóð gegnt honum: 

     “ Vill hann vera vinur minn? “ -  

    Hann horfði niður fyrir sig og virtist í þungum 

þönkum.   Eitthvað í honum hafði snerst við boðskap 

Örlygs sem fékk hann til að hugleiða ýmislegt.   Hann 

sem aldrei hafði eignast neina sanna vini, nema ef vera 

skildu kálfarnir sem kýrnar gáfu föður hans, og lömbin 
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sem féð bar á vorin.   En þá var hann enn barn.   En núna 

á leið heim í foreldrahús um borð í Heklunni, skipi sem 

hann endrum og sinnu ferðaðist með, stóð hann frami 

fyrir ókunnugum manni sem sagði honum frá Jesús og að 

þessi Jesús vildi verða besti vinur hans.   Aldrei áður 

hafði nokkur maður talað svona við hann. 

    Á meðan maðurinn enn var í sínum þönkum opnaði 

Örlygur Freyr Nýja testamentið sitt og fann staðinn sem 

hann leitaði að.   Hann las: 

    “ Allt er mér falið af föður mínum, og enginn 

þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur 

föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill 

opinbera hann.   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 11:27-30) 

    “ Jesús vill fá þig inn í hópinn sinn og kenna þér um 

veginn sem hann lagði með dauða sínum á krossi og 

upprisunni frá dauðum.   Og þá munt þú eignast að gjöf 

Heilagan Anda og eilíft líf. “ 

    Maðurinn leit upp.   Augu hans voru öll flóandi í 

tárum.   Orðin um að hann eignaðist vin sem þætti vænt 

um hann  -  já, hann  -  var nokkuð sem var 

tilfinningunum ofviða.   Og tárin brutust fram og runnu í 

stríðum straumum niður kinnarnar. 

    Brjánn Hilmars kom að.   Hann vitaskuld skynjaði 

hvað var í gangi og stóð því hjá og bað bænir í hljóði.   
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Hann vildi ekki trufla stundina né heldur taka til máls 

fyrr heldur en Örlygur hafði unnið sitt verk í Jesú nafni. 

    Skipið valt sínum rólegu veltum og stefndi í norður og 

nálgaðist áfangastað allra um borð með hverri sigldri 

sjómílu að baki. 

    Fólkinu fjölgaði sem skrapp út á dekk til að anda að 

sér heilnæmu og fersku sjávarlofti.   Sumir tóku fram 

tóbak og kveiktu sér í vindlingi.   Aðrir bara nutu þess að 

vera þar sem þeir voru.   En þeir ásamt manninum sem 

Jesús var að snerta við voru látnir í friði.   Engin virtist 

veita þeim athygli og engu var líkara heldur en að 

ósýnilegur veggur stæði umhverfis þá og að hula væri 

dregin fyrir augu fólksins.   Þannig upplifðu trúboðarnir 

stundina samhliða því að vita að Drottinn var að vinna 

verk í manninum, sem átti við geðræn veikindi að stríða 

og át pillur til að getað haldið sönsum. 

    Sama þerna og hafði rekist á þá í stiganum kom nú út á 

dekkið með ruslafötu í hendinni og gekk að lunningunni 

og hvolfdi innihaldi fötunnar rakleitt í hafið.   Á leiðinni 

inn rak hún augun í sömu menn.   En nú voru þeir komnir 

með þriðja manninn á milli sín og var sá sem stóð fyrir 

framan hann búinn að leggja hönd á höfuð hans.   Konan 

stansaði augnablik, lagði svo frá sér fötuna og gekk 

rösklega til þeirra: 

    “ Hverjir eru þið? “ 

    Brjánn Hilmars snéri sér að henni: 
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    “ Við erum ungir menn úr Reykjavík sem erum í 

trúboðsferð um landið okkar til segja mönnum frá Jesús 

Kristi, hinum upprisna Drottni drottnanna. “ 

    Konan leit á þessa tvo ungu menn: 

    “ Eruð þið trúboðar?   Kristnir menn.   Ja, hérna. “ -  

    “ Nú, firrst þið eruð boðberar frelsarans hví segið þið 

mér þá ekki frá honum?   Er ég ekki manneskja eins og 

hver önnur? “ - sagði hún ákveðin á svip og setti 

hendurnar á mjaðmirnar og beið. 

    “ Ég heyri að þú ert ekkert að skafa utan af hlutunum. 

“ - Örlygur Freyr brosti til konunnar og lét sér vel líka 

sköruglega framkomu hennar. 

    “ Það er heldur ekki til neins og á maður ekki að koma 

til dyranna eins og maður er klæddur?   Vill Drottinn það 

ekki? “ - sagði konan og virtist skemmta sér yfir þessum 

sumpart vandræðagangi sem skapaðist á staðnum vegna 

hispurslausrar framkomu hennar. 

    Maðurinn sem Örlygur Freyr hafði talaði Orð Guðs til 

kvaddi, þakkaði fyrir sig og gekk burt. 

    “ Strákar mínir!   Ég þekki Jesús og hef fylgt honum 

um tíma.   Velkomnir um borð “ - sagði hún og kvaddi þá 

og hélt til sinna fyrri starfa, brosandi út að eyrum.   

Uppvaskið í eldhúsinu var hennar verk ásamt að skúra 

matsalinn og eldhúsið eftir að kokkarnir höfðu lokið sér 

af og smá stund gafst hjá þeim áður heldur en kæmi að 

næstu máltíð. 
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    “ Guð blessi þig systir “ - hrópuðu bræðurnir á eftir 

henni.   

    Konan lyfti hendi sinni í kveðjuskini og hvarf inn í 

skipið til að ljúka við tiltektirnar. 

    Sannarlega hafði Jesús opinberað mátt sinn og dýrð í 

upphafi ferðar og fært þeim bæði uppörvun og hvatningu 

í gegnum framkomu glaðlyndu þernunnar og mannsins 

sem þeir báðu fyrir.   Þetta tvennt minnti þá á að halda 

djörfunginni og gera ekki lítið úr sjálfum sér.    

    Dagur var að kveldi kominn.   Um miðnætti gengu þeir 

til náða.   Innan tíðar voru báðir komnir í fasta svefn.   

Skipið vaggaði rólega og gaf þeim þægilega tilfinningu.   

Trúboðsferð borgardrengjanna hófst með glæsibrag og 

Drottinn var sannarlega byrjaður að vinna. 
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Örlygur og Brjánn koma í land. 

Fimmtándi kafli 

 

    Um nóttina jókst vindurinn eilítið.   En þar sem hann 

stóð í skut Heklunnar þá kom hin eilítið aukna alda ekki 

að sök.   Hraustleiki farþeganna viðhélst því að mestu. 

    Með hverri sigldri sjómílu nálgaðist skipið 

Sauðárkrók.   Plan Örlygs Freys og Brjáns Hilmars var að 

staldra ögn við á staðnum og halda hugsanlega samkomu 

um kvöldið, ef Guð opnaði þeim leið og stíga svo næsta 

dag á bak reiðhjólunum og hjóla útfyrir bæjarmökin 

áleiðis suður.   Margir bóndabæir voru á leiðinni sem 

hægt var að koma við á.   Ákveðið var að vega og meta 

aðstæður við afleggjarana heim að bæjunum og leita vilja 

Guðs.   Hann stjórnaði stýrði för mannanna. 

    Hádegismaturinn var borinn fram á slaginu tólf.   

Ilmurinn af rjúkandi og gegnsteiktum lambahrygg, með 

rauðkáli og brúnuðum kaftöflum, ásamt brúnni, þykkri 

sósu að hætti brytans, kom á móti gestunum undireins og 

þeir stigu fæti sínum inn í salinn.   Búið var að þekja 

borðin með diskum, glösum, könnum og hnífapörum.   

Eina sem skorti til að fullkomna glæsileikann voru grænu 

baunirnar.   En þær voru ófáanlegar í öllu landinu.   

Kræsingarnar fékk fólkið til að gleyma um stund 

fátæktinni og skortinum sem riðið hafði húsum í mörg 

undagengin ár.   Fátækt sem kreppan nærði og fóðraði og 

hélt lífinu í.  
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars settust við sama borð 

og daginn áður. 

    Jón Heiðar Pálsson og Herdís kona hans og börn 

settust þar einnig. 

   “ Þið vitið að kýrnar rata yfirleitt á sama bás.   Eða er 

ekki svo? “- Sagði Jón um leið og hann tyllti sér í einn 

stólinnvið borðið. 

    “ Kýrnar eru nú líka svo vanafastar “ - sagði kona hans 

og tók upp úr veski sínu hreinan vasklút sem hún 

þurrkaði sér með um munninn. 

    “ Oh, það þarf nú ekki alltaf kýr til.   Mannfólkið er nú 

stundum ekkert nema vaninn.   Sérílagi þegar kemur að 

matarborðinu og matnum. “ - Brjánn Hilmars lét ljós sitt 

skína. 

    Örlygur Freyr snéri sér við í stólnum sem hann sat í og 

leit yfir salinn.   Engu var líkara en að hann leitaði að 

ákveðinni persónu. 

    Hurðin laukst upp og inn sté maðurinn sem daginn 

áður hafði verið dónalegur við matarborðið.   Margir 

gestanna horfðu spyrjandi augnaráði á manngreyið sem 

stóð rétt innan við lokaða hurðina.   Sumir inni voru með 

skrítinn svip á andlitinu.   Vel var hægt að ímynda sér að 

fólkið byggist við skítkasti af munni mannsins svipuðu 

því sem gerðist daginn áður. 

    Örlygur Freyr kom auga á manninn þar sem hann stóð 

þarna á gólfinu með hendur í vösum og benti honum á að 

setjast hjá þeim, eftir að hafa lagt málið undir hina.   Það 
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sem hafði skeð var skeð og ekki aftur tekið.   Eftir samtal 

sitt við manninn daginn áður hafði hann enda komist að 

raun um að maðurinn var í lagi og enginn alvarlegur ofsi 

í honum.   Öllum getur líka orðið á.   Allir gera sín 

mistök.   

    Maðurinn varð vandræðalegur í framan við bendingu 

Örlygs og líka dálítið hikandi og einnig undrandi.   Hann 

átti ekki von á öðru en að vera einn með sjálfum sér þó 

innanum aðra væri með sinn disk og sitt kjöt og kartöflur 

og sósuslettu og hyrfi að máltíð lokinni sína leið, eins og 

vanalega.   Enda nýlunda fyrir hann að fólk, já, 

blákunnugt fólk, sýndi honum áhuga og biði honum að 

fyrra bragði sæti hjá sér.   Og allra síst gat hann átt von á 

slíkum móttökum eftir öll orðin sem hann viðhafði við 

þetta sama fólk í hádeginu daginn áður.   Kannski var 

Guð ástæðan fyrir hinum óvæntu viðtökum.   Guð sem 

hann heyrði um við borðstokkinn í gær í samtali sínu við 

manninn sem sat þarna og benti honum á að koma.   

Kannski elskaði Guð hann, líkt og trúboðarnir höfðu 

fullyrt.    

    Maðurinn var orðinn alveg ruglaður á öllum sínum 

vangaveltum og við að taka ranga ákvörðun og drífa sig 

út aftur.   En áður en til þess kom komst hann til sjálfs 

síns og sá er Brjánn Hilmars bendi honum einnig á að 

koma og allt hitt fólkið brosti við honum.   Jón hnykkti 

svo á þessu með því að gefa honum bendingu og klappa á 

eftir brosandi á auðan stól hægra megin við sig.   Þá 

loksins tók hann á sig rögg og gekk af stað til að taka sæti 

við hlið hans sem hann áður hafði beitt sér sérstaklega 

gegn og kallað ýmsum lítt viðeigandi nöfnum og bendlað 

við samtök sem voru mörgum viðkvæmt mál um þessar 
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mundir og sumir vildu ekki láta bendla sig við á neinn 

hátt.   En þeir voru líka til sem sáu veldi og framgang 

herja Hitlers í hillingum og fylktu liði um þessa stefnu og 

voru óhræddir við að láta aðra heyra þá skoðun sína.   Að 

vísu hafði eilítið dregið úr þessum röddum eftir að 

alvaran blasti við í Evrópu og hörmungarnar sem þessi 

skoðun og stefna olli varð lýðnum meira ljósari og birtist 

í eyðingarafli sprengnanna og kúlnahríðinni sem 

fréttamiðlanir fjölluðu daglega um og þjóðin fékk að vita 

um eftir áræðalegum heimildum frá útlöndum.   Öll þessi 

ótímabæru mannslát og fórnir manna til einskis virtust 

vera endalausar og undirstrika þann sannaleika að 

veröldin er einfaldlega vistskert. 

    Er maðurinn átti stutt eftir að fólkinu tók skipið 

skyndilega djúpa veltu á bakborða með þeim afleiðingum 

að honum skrikaði fótur og minnstu munaði að hann dytti 

kylliflatur á gólfið.   Við veltuna koma fát á hann og hann 

rykkti höndunum upp úr vasa sínum til að bera þær fyrir 

sig með þeim afleiðingum að annar buxnavasinn gekk 

upp og lafði niður eins og hvítur poki við utanvert læri 

mannsins.   Hann var ekki vanur veltingi og kunni ekki 

að stíga ölduna.   En allt slapp þetta og hann komst 

klakklaust til fólksins og náði að setjast áður en í verra 

fór.   Margt af fólkinu við borðinn tók andköf og greip 

eins og ósjálfrátt í glösin og í arma á stólanna sem það sat 

í til að það sjálft héldist á réttum stað og könnurnar og 

glösin skyllu ekki á gólfið og brotnuðu þar í þúsund mola 

í óvæntum hallanum sem skyndilega kom á skipið.   En 

Hekla var traustur farkostur sem náði að rétta sig af og 

finna jafnvægið á nýjan leik. 
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    “ Núna hefur hann Kristófer minn verið að beygja og 

snúið stýrishjólinu full harkalega “- sagði maðurinn er 

hann kom að borðinu.   Þar gafst honum og tóm til að 

koma ranghverfum buxnavasanum aftur á réttan stað á 

flík sinni. 

    Mennirnir tveir tókust í hendur, eins og sannra 

heiðursmanna er siður.   Íslensk gestrisni og kurteisi var í 

hávegum höfð.   Var enda lítill ástæða til að vera með 

einhvern æsing út af orðum sem sögð voru í gær, þótt 

orðin hefðu verið betur ósögð.   Sem var annað mál.   

Slíkt bara gerist í mannlegum samskiptum, og það jafnvel 

í bestu ferðum.   En Guð gaf fólki hæfileika til að 

fyrirgefa og breiða yfir.   Sem var val fólksins að stíga 

inn í og síðan framkvæma á hverjum tíma.   Við borðið 

ríkti réttur andi á meðan gómsætur lambahryggurinn var 

etinn. 

    Synir hjónanna voru kurteisir en ekki var laust við að 

þeir gjóuðu auga á hann og skoðuðu manninn andspænis 

sér með spyrjandi augnaráði.    

    Örlygur Freyr horfði á gestinn og svo á Jón og sagði: 

    “ Þegar Jesús Kristur reis upp frá dauðum og steig upp 

til himins þá settist hann til hægri handar Föðurnum og 

varð boðberi fyrirgefningar og friðar á jörðinni.   Alveg 

eins og þú, bróðir, gerðir.” -  Hann mátti til með að segja 

þetta til uppörvunar manninum. 

    Jón leit beint í augu Örlygs: 
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    “ Er ég þá Guð? “- sagði hann með kímni og rétti úr 

sér í stólnum og krosslagði hendurnar á brjóstinu, 

jafnframt því að setja upp virðulegan svip.  

    Örlygur Freyr horfði á móti: 

    “ Það voru ekki mín orð.   En...” -  

    “ Allt í lagi.   Allt í lagi, væni minn.   Þú þarft ekki að 

útskíra neitt fyrir mér.   En ég varð að láta þetta flakka.   

Fyrirgefðu. “ 

    Fólkið skemmti sér og stundin breyttist yfir í stutta 

hlátursstund.   Sem var gott, svona rétt fyrir matinn.   Við 

hlátur fólksins varð svolítið spennufall í salnum sem hinn 

skyndilegi halli skipsins framkallaði. 

    Þernan sem Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars höfðu 

rekist á nokkrum sinnum í ferðinni sá um að uppvarta 

salinn.   Hún stóð með svuntuna bundna framan á sér 

albúin að fylla á bakkanna undireins og þeir tæmdust og 

að sjá fyrir öðrum þörfum farþeganna.   Er hún kom auga 

á trúboðanna veifaði hún hendi til þeirra og þeir svöruðu 

báðir í sömu mynnt.    

    Kross gerður úr tré, um fjörtíu sentímetrar á hæð, 

fegursta smíð, hékk á veggnum í borðsalnum vinstra 

megin við lúguna inn í eldhúsið.   Hangandi krossinn var 

orðinn dálítið gulnaður.   Enda lengi búinn að vera þar 

sem hann var staðsettur og þurft að þola kynstrin öll af 

sígarettu, pípu og vindlareyk frá óteljandi, reykjandi og 

púandi fólki sem blés sínum reyk út í umhverfið án 

vægðar og tillitsemi við þá sem í kring voru.   Og á 

löngum tíma í þessum sal kom gul slikja á lakkaðan 
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viðinn sem æ erfiðara var að hreinsa af og útilokað orðið 

að ná fram fallega ferska viðarlitnum sem einkenndi 

þennan kross í upphafi nema taka hann niður og vinna 

upp á nýtt með sandpappír og lakki. 

    Þernan benti trúboðunum með vísifingri á krossinn 

sem hékk við hlið lúgunnar.   Engu var líkara en að 

konan vildi með þessu hvetja þá til dáða til að eldurinn í 

þeim dalaði ekki heldur viðhéldist og yxi, jafnframt því 

að minna þá á hverjum þeir þjónuðu og hver hafði sent þá 

í þessa ferð og í hvaða tilgangi.   Á eftir rétti hún svo upp 

þumalfingur sinn sem staðfestingu til þeirra um að hún 

styddi þá.   þeir tóku undir með konunni og hneigðu 

höfuð sín lítillega.   Þeir höfðu meðtekið og skilið 

ábendingu hennar. 

    Allt þetta gerðist á meðan maðurinn sem Örlygur bauð 

að setjast hjá þeim skar sér þykka sneið af rjúkandi 

hryggnum og skammataði sér á diskinn það sem hann 

taldi sig þurfa til að standa mettur upp frá borðinu. 

    Heklan hallaðist enn í annað borðið en ekki eins mikið 

og í fyrra skiptið.   Kristófer gaf sínar fyrirskipanir og 

hásetinn við stýrið tók beygju og stefndi uppgefna stefnu 

skipstjórans og sigldi inn fagran Skagafjörðinn.   Skipið 

sigldi nálægt landi.   Fagurt landið blasti við augum allra 

sem stigu út á dekkið til að anda að sér heilnæmu og 

fersku sjávarloftinu.   Byggðin í Sauðárkróki lá við botn 

Skagafjarðar.   Sumir í bænum þekktu Guðinn sem 

bræðurnir vildu boða og tala um við fólkið.   Aðrir báru 

engan kennsl á þennan Guð þeirra.   Svo voru það hinir 

sem vissu af honum og höfðu lítillega kynnst honum en 

létu sér á sama standa um hann og ræktuðu ekki eðlilegt 
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samband við Guð sinn.   Þetta fólk var bara fegið í hvert 

sinn sem það hafði til hnífsins og skeiðarinnar.   Og 

yfirleitt björguðust hlutirnir og heimilisfólkið stóð upp 

frá borðunum satt, já, og sælt.   Hinu var heldur ekki að 

leyna að kreppan hafði gert marga íslendinga meyra í 

hjartanu og móttækilegri fyrir Orði Guðs en ella var á, til 

að mynda, uppgangstímum.   Sjá mátti ljósa punkta í 

stöðunni út frá Orði Guðs, eins og ævinlega áður. 

    Kristófer skipstjóri sté inn í salinn og gekk ákveðnum 

skrefum þvert yfir gólfið áleiðis til litla borðsins hægra 

megin sem yfirmenn skipsins sátu vanalega við.   Áður 

heldur en hann settist og réðst á hrygginn og meðlætið 

tók hann upp glas á borðinu og sló skeið létt í hvelfingu 

glassins.   Við tóninn sló þögn á fólkið inni og það lagði 

við eyrun og beið eftir orðum frá hinum reynda og trausta 

sjómanni og skipstjóra sem svo margir í sjávarþorpunum 

þekktu eftir langan og gifturíkan tíma í strandferðum um 

hafnir hinna dreifðu byggða og þeir litu orðið á sem vin 

og í vissum skilningi bjargvætt. 

   “ Ágætu farþegar! “ - Kristófer hóf mál sitt. 

    “ Ég bið ykkur afsaka hinn skyndilega halla sem kom á 

skipið áðan.   Ástæða hallans var að við þurftum 

skyndilega að beygja vegna fiskibáts sem fór ekki eftir 

siglingareglunum og svínaði á okkur með þeim 

afleiðingum að við höfðum engan annan kost í stöðunni 

heldur en að leggjast á stýrisveifina og beygja skipinu 

hart í stjór til að forðast árekstur.   Greinilegt var að engin 

stóð í stjórnpalli bátsins og sá sem átti að standa 

stýrisvaktina um borð annaðhvort sofandi í stýrishúsinu 

eða farið fram í lúkar og fengið sér krús af kaffi með 
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stýrið bundið.   En þetta er því miður ekki með öllu 

óþekkt fyrirbæri þegar fiskibátar eru að fara í róður eða 

eru á landleið eftir veiðiferð.   Menn eru því með vara á 

sér þegar þessir bátar eru í sjónmáli.   Reynsla áranna 

hefur einfaldlega kennt okkur slíka aðgætni.   En allt fór 

vel og engin skaði hlaust af.   Og vona ég sömuleiðis að 

hin skyndilegi halli hafi ekki vakið ótta né ugg í brjóstum 

ykkar því að engin hætta var á ferðum.   Mér fannst rétt 

og skylt að tilkynna ykkur hvað gerst hafði til að eyða 

öllum vangaveltum og hugsanlegum spurningum.   En 

gjörið svo vel.   Haldið endilega áfram að borða. “ 

    Skipstjórinn lauk máli sínu og settist hjá 

stýrimanninum og öðrum yfirmönnum Heklunnar og 

fékk sér væna sneið af ketinu ásamt sínum sessunautum.   

Hið mikla skegg á andliti mansins hreyfðist í takt við 

tyggingu hans. 

    Kliður var í salnum.   Menn stungu saman nefjum.   

Sumir ræddu um orð Kristófers.   Aðrir viku að 

stríðsástandinu.   Allt gerðist þetta meðfram því sem 

menn stungu upp í sig bitunum eða fengu sér meira á 

diskanna.   

    þernan lét sitt ekki eftir liggja og fylgdist með 

ílátunum og sá um að koma þeim tómum til kokksins 

sem undireins fyllti hvert ílát fyrir sig og afhenti konunni 

sem kom áfyllingunni til skila.   Nauðsýnlegt var að vera 

með gott skipulag á hlutunum þegar svo margt fólk var í 

mat sem allt heimtaði sína fæðu.   Og án tafa. 
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    Eftir um það bil eina og hálfa klukkustund mundu 

skipið vera á Sauðárkróki og allir sem þar hugðust stíga á 

land yfirgæfu skipið. 

   Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars fundu til spennings 

og eilítils kvíða.   Ástand þeirra breytti samt ekki hinu að 

maturinn sem brytinn bauð farþegunum var sannkallaður 

veislumatur.  

    Framundan hjá þeim var bæjarfélag sem þeir vissu 

engin deili á og ferðalag eftir þröngum, holóttum 

malarvegum á reiðhjólum sem Guð hafði gefið þeim 

skömmu áður til að flytja fólkinu fagnaðarerindið. 

    Staðreyndin blasti við Örlygi Frey og Brjáni Hilmars.   

Frá henni varð ekki stokkið úr þessu.   

Strandflutningaskipið sem hafði verið dvalarstaður 

mannanna á annan sólahring var um það bil að skila þeim 

til ókunnugs bæjarfélags þar sem Drottinn ætlaði þeim að 

hefja trúboðsferðina og taka stöðu sína sem erindrekar og 

útsendarar frelsarans sem kom í heiminn til að færa 

fólkinu Orðin sem leysir það úr greipum syndar sem 

leiðir hvern mann til dauða.   Orð sem hafa í sér mátt til 

að endurfæða og gefa eilíft líf.   Framundan var staður 

þar sem eflaust gætti margra radda, sem bentu fólkinu út 

og suður og frá frelsandi boðskapnum og á vit 

ævintýranna og hins falska vitnisburðar í stað lifandi 

Guðs sem endurleysir fólk og gefur því réttlæti í Syni 

sínum Jesús Kristi og blóði hans sem úthellt var á 

krossinum.    

    Örlygur Freyr fann þungann læðast að sér.   Eins og 

þoka og dökkur skuggi kom þessu þungi.   Hægt var að 
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líkja þessu við þjóf sem stendur í dimmunni fyrir utan og 

horfir á upplýstan glugga og hugleiðir margt hvernig 

hann fái komist inn án þess að eigandinn veiti honum 

athygli, til að ræna dyrgripunum sem kunna að leynast á 

bak við þennan glugga.   Örlygur skynjaði ástandið.   

Hann hafði sjálfur upplifað svipaða tilfinningu þegar þeir 

skipulögðu ferðina fyrir fáeinum vikum.   Og hann vissi 

að óvinurinn var að reyna að smeygja sér inn í huga hans 

og draga kjarkinn úr honum. 

    Örlygur Freyr tók í handlegg vinar síns og bendi 

honum á að koma með sér.   Þeir kvöddu fólkið og gengu 

út úr borðsalnum.   Fáir voru eftir inni.   Borðhaldinu var 

enda lokið.   Á leiðinni til herbergisins sagði hann Brjáni 

frá þunganum sem reyndi að hertaka hann.   Brjánn 

Hilmars hafði einmitt skynjað áþekka hugsun hjá sjálfum 

sér og var þakklátur þessum bróðir sínum fyrir að draga 

hann í burtu.   Vitandi sem er að bænin gerir sigurinn 

vísan og ör óvinarins missir marks. 

    Í klefa tólf sat annar mannanna sem deildi herbergi 

með þeim á ferðinni norður.   Maðurinn kom ekki upp í 

borðsalinn, sem ekki var með öllu óskiljanlegt þegar 

þeim varð ljóst ásigkomulag hans.   Maðurinn var á giska 

fertugur með grásprengt hár.   Hann var klæddur dökkum 

frakka með derhúfu á höfðinu og augljóslega undir 

áhrifum áfengis.   Lyktin inn í herberginu leyndi sér ekki 

og hálfur fleygurinn á borðinu sagði sína sögu. 

    þeir buðu manninum góðan dag um leið og þeir tóku af 

sér yfirhafnirnar og hengdu þær á snagann innan við 

dyrnar. 
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    Maðurinn tók undir kveðju bræðranna og teygði sig í 

pelann, skrúfaði tappann af og fékk sér stóran sopa.   

Síðan rétti hann Örlygi Frey fleyginn og bauð honum 

sjúss með þeim orðum að hann vildi að hann drykki 

honum til samlætis. 

    Örlygur afþakkaði og sagðist ekki neyta áfengis.   

Brjánn Hilmars tók í sama streng. 

    Maðurinn varð dálítið undrandi á tilsvörum mannanna 

og spurði: 

    “ Hvaða mont er nú þetta í ykkur piltar mínir?   Þykist 

þið kannski vera háheilagir menn? “ - Hann fékk sér 

annan sopa og hikstaði á meðan hann skrúfaði tappann 

aftur á með höndum sem voru eilítið skjálfandi, 

ómarkvissar og máttlitlar.   Þegar hann sá Brján taka fram 

Nýja testamentið sitt bætti hann við: 

    “ Jú, þið eruð háheilagir menn sé ég.” - Röddin var 

drafandi og maðurinn greinilega með mikið magn af 

vínanda í blóðinu. 

    “ Hvað ferðalag er annars á ykkur? “ 

    “ Við erum erindrekar Jesús Krists og förum um landið 

til að segja fólkinu frá Jesús.   þekkir þú frelsarann þinn? 

“ - Örlygur Freyr hafði orð fyrir þeim í þetta skipti. 

    “ Nú, þið eruð þá trúboðar og skammist ykkar ekki?   

Og hvar er öll blessunin sem þið boðið fólki?   Hún var 

alltént ekki sjáanleg þar sem ég var.   Vitið þið hvaðan ég 

er að koma?   Beint úr Helvíti sem ég upplifði í skipalest 

sem sigldi yfir hafið frá Ameríku áleiðis til Múrmansk.   
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Skipið sem ég starfaði á lenti í árás Þýsks kafbáts og sökk 

á fáeinum mínútum.   Ég heyrði ægilegan og skerandi 

hvell og skipið lyftist undan ógnarafli sprengjunnar sem 

hafði hæft olíutankinn og kveikti í olíubirgðunum að allt 

varð alelda á svipstundu.   Eldtungurnar mögnuðust á 

undraverðum hraða og þær stigu á örskömmum tíma hátt 

til himins.   Ringulreið skapaðist allt í kringum mig 

vegna sprengingarinnar og eldanna sem kviknuðu og 

hvæstu svo ekki varð við neitt ráðið.   Menn hlupu um 

eins og logandi kyndlar og hurfu hrópandi af sársauka í 

ískaldann sjóinn þar sem dauðinn tók á móti þeim 

glaðhlakkalegur á svip.   Allt í kringum mig voru menn á 

hlaupum sem reyndu að bjarga sér sem best þeir gátu.   

Fyrirskipanir, hróp og köll bárust úr öllum áttum og 

sjálfur hafnaði ég í sjónum á einhvern óskiljanlegan máta 

með björgunarhring um mig miðjan og sá þegar skipið 

sökk í sæ með flesta af félögum mínum innanborðs.   

Eftir andartak var allt horfið.   Aðeins brak og olía minnti 

á að þarna hafði nokkrum mínútum áður tíu þúsund tonna 

skip siglt.   Heppnin ein réð því að ég bjargaðist um borð 

í tundurspilli sem fylgdi lestinni.   Tveir aðrir úr áhöfn 

skipsins komust af.   Allir hinir fórust, eða um fjörtíu 

manns.   Og hér sit ég og drekki sorgum mínum í 

vínanda.   Hvergi sá ég þessa blessun sem þið, 

Biblíumennirnir talið um og boðið.   Ef Helvíti er til þá 

hef ég líka komið þangað.   Og þar er engin blessun get 

ég sagt ykkur. “ - Maðurinn var greinilega reiður Guði og 

vildi kenna honum um allt sem komið hafði fyrir hann 

sjálfan og félaga sína, sem drukknuðu í hinni votu, köldu 

gröf. 

    Maðurinn skrúfaði tappann aftur af fleygnum og fékk 

sér enn einn sopa.   Hann rétti á eftir úr sér og lét bak sitt 



227 
 

 

hvíla við vegginn og dæsti þungann.   Augu hans voru 

full af sorg og söknuði sem jafnvel vínið og áhrif 

áfengisins megnaði ekki að slökkva í honum.   Svo 

djúpstæð var hún í hjarta hans.   Hann laut höfði eins og 

hann væri að lognast út af.   Eftir stutta þögn leit hann 

aftur upp og sagði við þá: 

    “ En þið megið samt alveg lesa fyrir mig í Orðinu.   

Kannski finn ég þrátt fyrir allt þessa blessun og huggun 

sem Biblían er sögð boða. “ 

    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr horfðu hvorn á annan 

við skyndilega hugarfarsbreytingu drukkna mannsins:   

Örlygur Freyr las: 

    “Jesús mælti:   Ég er upprisan og lífið.   Sá sem 

trúir á mig, mun lifa, þótt hann deyi.   Og hver sem 

lifir og trúir á mig, mun aldrei að eilífu deyja.   Trúir 

þú þessu?   Hún segir við hann:   Já, herra.   Ég trúi, 

að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem koma skal í 

heiminn. “  (Jóh 11:25-27) 

    Þegar lestrinum lauk var dapur maðurinn lagstur fram 

á borðið.   Áfengismagnið í blóði hans hafði knúið fram 

svefninn og hann því ekki náð að hlusta á Orðin til enda.   

En Orð frá hástól Drottins missa ekki marks.   Þau finna 

sér ávallt leið til hjartans.   Trúboðarnir voru glaðir.   þeir 

höfðu gert skyldu sína og flutt örmagna, dapurri og 

drukkinni sál lífgefandi Orð Jesús. 

    Heklan öslaði inn Skagafjörð á sinni ellefu sjómílna 

ferð.   Sauðárkrókur blasti við farþegum og varð æ 

greinilegri eftir því sem skipinu miðaði.   Bæjarstæðið 

samanstóð af tiltölulega fáum húsum sem benti til 
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fámennis á staðnum.   Bærinn var í takt við mörg önnur 

kauptún sem voru á hinum ýmsu stöðum við sjóinn 

víðsvegar í landinu.   Á settum tíma hringdi skipstjórinn 

niður í vélarúmið og vélstjórinn sló af vélinni og skipið 

minnkaði þegar skriðið og nálgaðist bryggjuna á hægri 

ferð.   Bryggjan var gerð úr tré og skagaði um hundrað 

metra út í fjörðinn og var á að giska tuttugu, þrjátíu metra 

breið.   Hekla lagðist við bláendann með miðjuna upp að 

kantinum til að hleypa farþegum í land, ásamt vörunni 

sem hífa þurfti frá borði. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stóðu við lunninguna 

og yfirgáfu flutningaskipið fyrstir manna og stigu í fyrsta 

skipti á ævinni fæti sínum á Skagfirska grund.   Á 

bryggjunni lutu þeir höfði og báðu stutta bæn í Jesús 

nafni.   Friður Guðs lá í loftinu. 

    Vörubifreið kom akandi eftir viðarklæddu 

bryggjugólfinu.   Tveir verkamenn stóðu á palli 

bifreiðarinnar og héldu sér í grindverkið fremst á 

pallinum.   Bílstjórinn hafði pípustert í munninum og 

virtist una honum ágætlega.   Reykurinn kom reglulega út 

um annað munnvik mannsins er hann blés frá sér 

pípureyknum án þess að taka fyrst pípuna út úr 

munninum.   Reiðhjólin voru látinn í net og hífð upp á 

bryggjuna.   Þegar farangurinn var kominn á 

reiðskjótanna var fátt eftir nema að leiða hjólin og rölta 

svo upp í bæ.   Er þeir gengu upp bryggjuna kom á móti 

þeim átta vaskir menn og báru sumir mikla kaðla á öxlum 

sínum.   Mennirnir voru glaðlegir og auðsjáanlega að fara 

í eitthvað skemmtilegt og spennandi verk.   Maðurinn 

sem átti við geðveiki að stríða var samferða gestunum 

upp bryggjuna og upplýsti þá um að þessir menn væru að 
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fara út í Drangey og síga í bjargið og sækja egg.   

Áttamenningarnir stigu um borð í dekkaðan vélbát sem 

flutti þá út í eyjuna þar sem mikið þverhnípið beið þeirra 

og sækja eggin sem þar leyndust í miklu magni.   Þarna 

voru á ferð menn sem treystu hverjir öðrum og að allir 

gerðu sitt.    Sauðárkrókur tók vel á móti þessum tveim 

ungu mönnum úr Reykjavík og lífið leit vel út. 
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Á Sauðárkróki. 

Sextándi kafli 

     

    Farangurinn var á sínum stað á báðum reiðhjólunum, 

kyrfilega festur.   Hlutirnir sem þeir höfðu haft með sér 

yrðu þeim ekki til neinna trafala er þeir stigju á og bak og 

træðu fótstig farskjótana, hring eftir hring á vit bæjarins 

og sveitarinnar.   Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars 

mundu leggja í hann með bændabýlin í sjónmáli hjartna 

sinna eftir að hafa þjónað bæjarbúum á samkomunni sem 

þeir áætluðu að halda þegar um kvöldið. 

    Vel var frá öllu gengið á bögglaberunum og 

samkvæmt fyrirfram gerðu skipulagi sem gert var áður 

heldur en þeir lögðu af stað norður. 

    Sauðárkrókur var ungu höfuðborgarbúunum framandi.   

Næsta dag ráðgerðu þeir að yfirgefa Krókinn með 

Biblíuna að vopni og æpandi herópi í formi bænar og 

beitandi fyrir sig flugbeittu sverði.   Sjálfu Orðinu.  

    Örlygur Freyr, Brjánn Hilmars og maðurinn sem gekk 

með þeim frá skipinu, stönsuðu augnablik á þeim stað 

sem bryggjan og landið tóku hvort utan um annað og 

samantengdust.   Mennirnir vildu gefa sér tíma og 

fylgjast með því sem var að gerast á þessari aðal slagæð 

Sauðárkróks.   Svo var aldrei að vita nema Guð sýndi 

þeim eitthvað spennandi sem vert væri að sjá og skoða.   

Löng bryggjan blasti við þeim til norðurs.   Hún var 
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öðrum bryggjum lík.   Útreiknað dæmi og traustvekjandi 

bygging. 

    Á staðnum þar sem bryggjan og landið föðmuðust lá 

vegur þvert á stöðu hennar.   Vegurinn gekk eftir 

endilöngu bæjarstæðinu og tilheyrði aðalgötu bæjarins.   

Hinum megin við veginn, beint upp af bryggjunni, stóð 

langt ómálað steinsteypt hús sem sjómennirnir notuðu 

undir veiðarfæri og beittu bjóðin sín inn í áður en haldið 

var til hafs og beitt bjóðin lögð.   Húsið var haganlega 

staðsett og stytti allan akstur handvagnanna sem notaðir 

voru til að aka bjóðunum og veiðarfærunum um borð í 

fleyin.   Án beitunnar og handanna sem komu skorinni 

beitunni fyrir á önglum línanna kom engin afli.   Lögmál 

sem allir menn vita um og engin heldur þrætir fyrir.   

Nokkuð sem Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars gerðu sér 

og grein fyrir. 

    Biblían og Kristur fyrir sinn Heilaga Anda í þeim, í 

bland við þeirra eigin framkoma og breytni dags daglega, 

var þessi beita, þetta net, þessi línustubbur, sem vildi þó 

ekki veiða þorsk, steinbít, ýsu eða skarkola, heldur lifandi 

fólk.   Sálir sem Guð skapaði og blés í lífsanda sinn og 

þráir að sjá inn í eilífu húsi sínu á himnum. 

    Guðsmennirnir voru á ákveðinn hátt veiðimenn og 

féllu þannig séð í kram og pælingar bæjarbúa.   Þótt með 

öðrum hætti væri og veiðiskapur þeirra færi oftast nær 

fram á þurru landi en ekki úti á djúpsævinu, þar sem 

aldan velti bát og mönnum þegar vindurinn var í ham og 

aldan umhverfis stækkaði og yggldi sig framan í 

stakkaklædda mennina sem börðu sér með 

handleggjunum til að halda á sér hita á köldum degi. 
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    Efnismiklir gegnheilir plankar sátu fastir meðfram 

köntunum sitt hvoru megin á bryggjugólfinu og voru 

jafnlangir bryggjustæðinu.   Þrátt fyrir að bryggjan stæði 

á traustum undirstöðum var þeim ekki kunnugt um 

hversu vel mannvirkið varði bátanna í vályndum veðrum.   

Gera mátti ráð fyrir að norðanáttin væri áhöfnunum erfið.   

Fjörðurinn stóð opinn og virtist höfnin vera með öllu 

óvarinn fyrir stífum vindi úr norðri.   Aðspurður gat 

maðurinn við hlið þeirra ekki frætt þá neitt um þessa 

hluti.   Hafði sannast sagna aldrei velt þessu neitt 

sérstaklega fyrir sér.   Enda úr sveit.   En sagðist gera 

Bragarbót á og spyrja fólkið sitt heima. 

    “ Ef Guð vill. “ - Bætti hann við og hermdi eftir 

kristniboðunum sem hann hafði oft heyrt segja þessi orð 

á ferðinni norður. 

    En svona er bara lífið.   Það samanstendur af logni, 

hvössum vindi, regni, ofankomu, stórhríðum og öllu þar á 

milli og er endalaus glíma við náttúröflin og pælingar um 

hvernig best sé að gera þennan eða hinn hlutinn til að 

hann komi sem best út.   Eitt bæjarfélag er vitaskuld 

ekkert annað heldur en samansafn af mörgum 

einstaklingum mismunandi að lögun og stærð.   Lifandi 

fólki sem elskar sitt bæjarfélag, eða hefur ímugust á því 

en býr þar samt.   Jafnvel ævina á enda.   Allt eftir 

hugarfari hvers og eins og afstöðu hjartans.   Nokkuð sem 

Guð þráir að komast inn í til að lagfæra í lífi fólks svo að 

það fái endurheimt gleðina og sæst á nýjan leik við eigin 

kringumstæður og litið björtum augum til framtíðarinnar.   

Hvernig svo sem tíðarandinn kann að spinna andartakið.   

Og Guð sendir sína menn út af Örkinni sem fara og 

endurvekja vitund fólksins um Guð og Soninn Jesús 
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Krist.   Sannleikurinn er að þrátt fyrir alla kreppu og 

stríðsástand er Guð hin sami og læknar alla menn.   Þetta 

er boðskapurinn sem gengið hefur niður kynslóðirnar og 

allt til vorra daga og lærisveinar Jesús flytja. 

    Báturinn sem áttamenningarnir með þykku 

kaðalhankirnar um hálsins stigu um borð í, lá enn 

bundinn við bryggjuna og valt sínum rólegu veltum.   

Skyndilega kom þykkur, svartur reykjarmökkur upp um 

púströrið sem stóð í gegnum þak stýrishússins, um einn 

metri á hæð.   Eftir andartak breytist litur reyksins og 

varð einhvern veginn ljósgrár.   Búið var að gangsetja 

rokkinn og barst vélarniðurinn til mannanna sem fylgdust 

með atburðarrásinni.   Útblásturinn úr vélarúminu 

streymdi út í andrúmsloftið í litlum ljósgráum reykkúlum 

sem liðuðust upp í loftið, þar sem þær leystust í sundur 

og urðu ósýnilegar augum manna. 

    Vörubifreiðin var kominn að skipshliðinni og 

bílstjórinn búin að staðsetja hana undir fremri bómunum 

og beið þar eftir því að varan sem skipið kom með frá 

Reykjavík yrði sett á pallinn.   Mennirnir stóðu enn á 

palli vörubílsins tilbúnir að taka við varningnum og losa 

krókinn úr til að verkið gengi án tafa.   Kannski voru 

þessir menn heppnir í dag og höfðu verið valdir úr hópi 

manna sem biðu óvissir eftir því hvort þeir yrði hinir 

útvöldu og hrepptu hnossið í dag og fengju handtak sem 

gæfi þeim aur sem yki möguleikann á að framfæra 

fjölskyldunni og eigin skinni?   Allavega var lundinn létt 

sem best sást á því að þeir göntuðust hver við annan þar 

sem þeir stóðu á pallinum og biðu eftir vörunni úr 

skipinu.   Bílstjórinn stakk höfði sínu út um opna 

bílrúðuna og hrópaði eitthvað til skipsmanns sem gekk 
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eftir dekkinu.   Skipsmaðurinn stoppaði, studdi hendur á 

lunninguna og kallað einhver orð á móti og veifaði á eftir 

bílstjóranum og hélt ferð sinni áfram fram eftir skipinu.   

Bílstjóri vörubifreiðarinnar var ennþá með pípuna í 

munninum og gekk reykur út um hitt munnvikið eins og 

áður.   

    Hurðin inn i stýrishúsið opnaðist og Kristófer gekk út á 

brúarvænginn og gaf sig á tal við mann, líklega 

verkstjórann á bryggjunni, og átti við hann orðastað.   En 

vegna fjarlægðar var útilokað fyrir mennina að greina öll 

þessi orð þó að lognið léki við hvern sinn fingur.    

    Litli vélbáturinn var ferðbúinn.   Einn úr hópi 

áttamenninganna klifraði frá borði og upp á bryggju og 

gekk röskum skrefum að bryggjupollanum og tók í 

fastsetningarendann og kippti honum upp af pollanum og 

svo af hinum sem hélt bátnum að aftanverðu og stökk svo 

um borð.   Bátsskrúfan rótaði upp sjónum og maðurinn 

við stýrið tók stefnuna og stefndi bátunum á þann stað í 

Drangey þar sem lendandi var og hægt að koma 

mönnunum í land.   Sigmennirnir settust allir á 

lestarlúguna og reyndu að láta fara vel um sig 

lestarhlerunum á frekar stuttri ferð til hárrar og 

mikilfenglegrar Drangeyjar. 

    Ein úr hópnum opnaði poka sem hann var með og tók 

fram brúsa sem í var sjóðheitt kaffi að heiman og skenkti 

mönnunum smá sopa.   Villtur fuglinn beið mannanna 

með öll sín bragðgóðu egg og kærkomnu búbót sem 

bæjarbúar þekktu svo vel og væntu líka að njóta á hverju 

ári.   Ljóst var að sigmennirnir voru hinu litla samfélagi á 

norðurlandi til mikils gagns.   Að síga í klettinn var fyrir 
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gömul hefð sem enn var í fullu gildi og stundað á hverju 

ári.   Best var að ná í eggin áður heldur en þau stropuðu.   

Eftir það voru þau ekki eins girnileg til átu, þó að 

einstaka “ harðjaxl “ vílaði slíkt ekki fyrir sér og þættu 

eggin jafnvel betri þó þau innihéldu litla svarta díla og 

unginn væri svona að byrja að myndast innan í skurninni. 

    Brjánn Hilmars snéri sér að vinum sínum og sagði: 

    “ Biðjum fyrir þessum mönnum, að Guð verndi þá og 

forði þeim frá slysum og að ferðin verði þeim gjöful og 

gleðirík. “ 

    Örlygur Freyr lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur 

laut þegar höfði og hóf bænina.   Og hann bað: 

    “ Drottinn Jesús!   Minn himneski eilífi Faðir!   Vertu 

með þessum átta mönnum sem við mættum áðan og hann 

vinur okkar hér tjáði að væru á leið út í Drangey.   Vertu 

með þeim og forðaðu slysum og öðrum hlutum sem geta 

mætt þeim í þverhnípinu.   Gefðu að allir standi klárir á 

sínu og geri sitt og að engin skorist undan ábyrgð!   

Skilaðu öllu þessu fólki heilu heim.   Þess biðjum við í 

Jesús nafni.   Amen. “ 

    Maðurinn stóð enn við hlið þeirra þarna við enda 

bryggjunnar.   Við skyndilega og óundirbúna bænina 

varð hann svolítið vandræðalegur og vissi ekki alveg 

hvaðan á sig stóð veðrið, með þá biðjandi við hlið sér og 

lútandi höfði.   En þrátt fyrir skringilegar kringumstæður 

tók hann samt sína ákvörðun og valdi að taka undir með 

þeim og lúta þessum Guði þeirra: 
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    “ Bænin skemmir í það minnsta ekkert. “ - Hugleiddi 

hann á þessu augnabliki í sínu lífi. 

    Algengt var að bæjarbúar legðu sigmennina í Guðs 

hendur áður en farið var út í eyju.   Maðurinn fann 

hvernig snerting kom að ofan og yfir sig og að eitthvað 

gerðist í hjartanu sem hann aldrei áður hafði upplifað.   

Eftir bænina snéri hann sér að mönnunum og sagði: 

    “ Dálítið undarlegt gerðist þegar ég laut höfði áðan.   

Straumur fór um mig og ég trúi að Guð hafi mætt mér. “ 

    Maðurinn var enn ósviss og hikandi í orðum. 

    “ Nei, það getur ekki verið.   Ekki mig. “ 

    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr biðu spenntir eftir að 

fá að heyra meira. 

    Eftir smá umhugsun kom eitthvað yfir manninn sem 

gerði andlitið glaðlegt og augun lifnuðu við.  Og hann 

sagði sigri hrósandi: 

    “ Jú, ég er viss.   Jesús kom og hann snart mig.   Hann 

snart mig.   Já, mig sem hef dvalið árum saman á Kleppi 

og etið pillur á hverjum degi til að halda sönsum.   En 

Jesús kom.   Hann hefur snortið hjarta mitt.   Ég er frjáls.   

Ég er frjáls.   Jafnvel fuglinn er ekki eins frjáls og ég 

upplifi mig á þessu augnabliki.   Drottiiinn!!!!! “- hrópaði 

maðurinn.   Hann lyfti höndum og hljóp í kringum Örlyg 

Frey og Brján Hilmars í eina þrjá hringi í sinni 

stjórnlausu gleði og hrópaði nafn Jesús Krists á meðan og 

lyfti höndum. 
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    Maðurinn gekk að bræðrunum og þrýsti þeim hvorum 

um sig fast að sér í fögnuði sínum og sigurvímu sem 

snerting Heilags Anda hafði framkallað í hjarta hans. 

    Á eftir, þegar örlítið bráði af honum, var hann eilítið 

montinn af sjálfum sér fyrir að framkvæma eins og hann 

gerði.   Í hjarta sínu langaði honum til að vera þátttakandi 

með mönnunum þegar þeir lutu höfði og hófu að biðja, 

án þess raunverulega að vita hvað bæn væri.   En eitthvað 

í hjarta hans hvatti hann stöðugt til dáða.   Og þetta “ 

eitthvað innra með honum “- varð sífellt ágengara.   Það 

vildi ólmt ota honum fram og til að stíga skref sem mundi 

brjóta hringinn sem vaninn hafði slegið utan um líf hans 

og fært inn fjötra og bindingar sem gerðu honum erfiðara 

um vik að lifa með sjúkdómnum sem svo lengi hafði 

hrjáð hann.   Og hann tók sitt fyrsta ákveðna trúarskref 

og upplifði blessunina sem slík viljaákvörðun fæðir.   

Guð er góður og nýtur þess að sjá fólk taka af skarið og 

færast nær elsku sinni að eigin frumkvæði.   Og Guð 

bregst heldur ekki.   Líka þó að menn vænti einskis af 

honum. 

    Þegar Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars urðu þess varir 

að maðurinn tók þátt með þeim í bæninni og hafði játast 

Jesús við hinar frekar óvenjulegu aðstæður fylltust 

hjörtun gleði og Andi Guðs kom yfir sem gerði að 

verkum að þeir lyftu höfðum sínum upp til Guðs og 

sögðu einum rómi: 

    “ Takk Jesús fyrir nýjan lærisveinn.   Gerðu hann að 

erindreka þínum.   Varðveittu hann á ferðinni, gefðu 

honum góða heimkomu, eins og þú líka hefur lofað að 

gera.   Í Jesús nafni.  Amen. “ 
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    Bræðurnir snéru sér að manninn, lögðu hendi á höfuð 

hans og sögðu: 

    “ Drottinn!   Taktu allan efa frá honum sem síðar kann 

að koma og varðveittu sérhverja hugsun, nú og ævinlega.   

Amen. “ 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars tóku báðir utan um 

manninn.   Endurfæðing hans frami fyrir augum þeirra 

hafði uppörvað þá mikið og enn fengu þeir staðfestingu á 

að Guð var með þeim í verki.   Hann var sá sem hafði 

sent þá og engin annar.   Menn máttu svo sem halda hvað 

sem þeir vildu, en sjálfir voru þeir vissir.   Allur efi var 

vikinn frá þeim og fullvissan eins stóð eftir, ákveðin og 

starfsfús.  

    Pallur vörubifreiðarinnar við skipshlið rúmaði ekki 

meiri varning.   Vörubílstjórinn varð því að aka sem 

skjótast upp í pakkhúsið og losa sig þar við farminn og 

drífa sig strax til baka.   Maðurinn með pípustertinn í 

munninum setti í fyrsta gír, snéri stýrinu og kom akandi 

upp bryggjuna. 

    Framundan bifreiðinni eilítið til hægri sá hann þrjá 

menn og einn sem stöðugt hljóp í kringum hina og lyfti 

annað veifið höndum sínum upp til himins, hrópandi 

einhver orð.   Bifreiðin færðist nær þessum undarlegu 

mönnum sem virtust skemmta sér konunglega þótt 

háttalag þeirra væri öðruvísi heldur en stífur almenningur 

átti að venjast, svona dags daglega.   Maðurinn með 

pípuna horfði undrandi á þessa þrjá menn láta sínum 

gleðilátum.   Ýmsar varasamar hugsanir flugu um koll 

hans þegar maðurinn sem hringinn hljóp hætti skyndilega 
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að hlaupa og snéri sér að hinum tveimur og faðmaði þá 

þéttingsfast að sér, og er hinir tveir föðmuðu manninn 

hvor í sínu lagi.   Bílstjórinn fór með aðra höndina undir 

húfuna sem hann bar á höfðinu og klóraði sér hugsandi í 

kollinum.   Þetta þótti honum vægast sagt vera 

einkennileg hegðun hjá fullorðnu fólki.   Fyrsta sem kom 

upp í huga hans var:  

   “ Hommatittir, dansandi indjána dans á bryggjunni! “ 

    Og: 

    “ Mennirnir eru fullir af sætum vínum. “ - Bílstjórinn 

fussaði yfir drykkjuskapi fólksins á miðjum degi og í 

miðri viku. 

    Ekki var laust við að enn meiri undrunar gætti í brjósti 

hans er hann kom auga á Orm Skaftason.   Bílstjóri 

vörubifreiðarinnar þekkti allvel til fólksins hans í 

sveitinni og vissi um sjúkdóminn sem hrjáði hann og 

hvar hann hafði alið manninn undanfarinn ár.   En það 

kom honum algerlega í opna skjöldu að Ormur fengi sér í 

staupinu og dansaði stríðsdansa á bryggjum, faðmandi 

aðra karlmenn og vera í annarlegu ásigkomulagi sökum 

ölvunar.   Hingað til hafði Ormur látið allt svona lagað 

ógert og verið stakur bindindismaður á vín og tóbak. 

    “ Veslings Ormur hefur þá lent í slæmum félagsskap. “ 

- hugsaði maðurinn með sjálfum sér um leið og hann setti 

gírstöngina fram og í þriðja gangstig.   Hann fann til 

trega í sínu hjarta yfir því sem augu hans sáu.   Mennina 

tvo sem með honum voru bar hann enga kennsl á: 

    “ Aðkomulýður ” - kom upp í huga bílstjórans: 



240 
 

 

    “ Fátt gott hefur nú komið úr henni Reykjavík.   Uuhh.   

Nema ef vera skildi Hekla og Esja. “ 

    Maðurinn ók framhjá furðulegum hópnum og gaf 

mótornum hressilega inn á sama andartaki.   Hann sló 

pípunni sinni við spegilfestinguna sem hékk utan á 

vörubifreiðinni og tróð tóbaki í tómann hausinn og 

kveikti sér í og saug reykinn langt ofan í lungu sín.   

Hann hafði fengið margt til að ígrunda á leiðinni til 

pakkhússins með gagnlega pappa- og trékassanna á 

pallinum sem innihéldu nauðsynjar sem erfitt var að fá og 

verslanirnar gátu svo sjaldan boðið fólki til kaups.   En 

nú brá örðuvísi við.   Sendingin með Heklunni var 

himnasendingu líkust fyrir margar húsmæður.   Með 

skipinu kom einnig fáséð byggingarefni sem gerði 

einhverjum hluta bæjarbúa kleyft að lagfæra hluti 

heimafyrir sem lengi höfðu beðið endurnýjunar vegna 

hráefnisskorts og auraleysis. 

    Mennirnir sem komu með vörubifreiðinni urðu eftir 

við skipshlið.   Þeir undu sér báðir upp landganginn og 

lentu á tali við einn skipsmann.   Þar sem aðeins ein 

bifreið var í þessum flutningum var ekki um annað að 

ræða fyrir aðstoðarmennina heldur en taka því rólega og 

bíða uns bifreiðin kæmi til baka og uppskipunin gæti 

haldið áfram. 

    Örlygur Freyr, Brjánn Hilmars og hinn maðurinn 

horfðu á er fullhlaðin vörubifreið ók framhjá og tók 

vinstri beygju og hélt eftir götunni sem lá meðfram 

sjónum áleiðis inn í bæinn svo að söng og hvein í 

mótornum.   Þó að gleðin sæti eftir í hjarta mannanna 

eftir alla sína upplifun með Guði voru þeir komnir til 
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sjálfs síns.   Þannig líka starfar Guð.   Hann gefur 

smitandi gleði og tjaldar ekki til einnar nætur þegar 

manneskjan er annars vegar heldur varir hvaðeina sem 

hann gerir og gefur að lokum eilíft líf. 

    Kominn var tími til að halda ferðinni áfram og skoða 

bæinn.   En áður en til þess kom kvöddu Örlygur Freyr 

og Brjánn Hilmars manninn og spurðu hann jafnframt um 

nafn: 

    “ Ormur Skaftason hér!   Og þið heitið aftur? 

    Þeir kynntu sig og tóku svo í hönd mannsins og báðu 

honum alls hins besta og kvöddu Orm með þeim orðum 

að aldrei væri að vita nema þeir kíktu við hjá honum....:    

    “ Ef Guð vill ” - bætti Ormur hlæjandi við. 

    Og þarna, við hinn enda bryggjunnar sem Heklan lá 

við, skildu leiðir og mennirnir úr Reykjavík stigu á bak 

hjólum sínum og hjóluðu áleiðis inn í bæinn sama veg og 

vörubifreiðin fór.   Farangurinn tók vitaskuld dálítið í.   

En hann var nauðsýnlegur.   Ekki var heldur gott að vita 

hvar eða hvenær mennirnir þyrftu að spenna upp tjaldið 

og skríða inn í það til að þurfa ekki að sofa undir berum 

himni. 

    Hægviðri var og veður allt hið fegursta.   Sólin 

gleymdi að láta sjá sig en hitastigið var gott og fór vel um 

þá og nutu þeir þess að vera komnir þangað sem Guð 

sendi þá.   Sjórinn blasti við þeim á hægri hönd og mátti 

spegla sig í honum. 
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    Vörubifreiðin kom akandi úr gangstæðri átt.   Búið var 

að losa pallinn og hann tilbúinn til að taka við meira af 

vörum úr skipinu.   Svona gekk þetta fyrir sig uns öllu 

hafði verið skipað á land sem ætlað var verslun og íbúum 

Sauðárkróks og áhöfnin gat tekið inn endanna og siglt til 

næsta áfangastaðar. 

    Bílstjórinn sá mennina hjóla gegnt sér og bara bera sig 

mannalega.   Glaðleg andlit þeirra vitnuðu um menn sem 

voru í ágætu jafnvægi, en ekki menn fulla af áfengi: 

    “ Jæja, kannski mat ég hlutina ekki rétt.   En hegðun 

þeirra áðan var samt skringileg.   Og ofan af því fer ég 

ekki.   Og hana nú! “ - Hugsaði bílstjórinn með sjálfum 

sér og tók húfuna af höfðinu og hristi það sem eftir var af 

hveiti úr henni út um opinn gluggann.   Smá óhapp hafði 

gerst inn í pakkahúsinu er poki fullur af hveiti opnaðist 

og hluti innihaldsins fór yfir staðinn sem hann hafði lagt 

húfuna sína augnabliki áður á og hveitið úr pokanum 

kaffærði hana. 

    Maðurinn jók lítið eitt þrístinginn á inngjöfina í 

gólfinu og bifreiðin jók hraðann í samræmi við hið aukna 

bensínflæði inn á vélina.   Tíminn er enda peningar og 

aðstoðarmennirnir eflaust orðnir óþreyjufullir.   Enda 

kappsamir menn og mestu dugnaðarforkar báðir tveir. 

    Báturinn með áttamenningunum stefndi út í eyju.   Enn 

mátti sjá menn sitjandi á lestarlúgunni á milli kappans og 

stýrishússins.   Hluti liðsins var horfinn, annað hvort inn í 

skjól stýrishússins eða lúkarsins.   þó að ferðin út í 

Drangey væri fremur stutt gat samt verið kalsasamt að 

standa hreyfingarlaus of lengi úti í golunni.   Við 
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Uppgöngu í Uppgönguvík, eina lendingarstaðnum á 

eyjunni vestanverðri, mundu mennirnir taka land en þó 

staldra áður stuttlega við Gvendaraltari og fara þar með 

Faðir Vor, eins og venja var að gera áður en gengið var 

upp í eyjuna og glímt við klettinn hangandi í sigvaðnum 

sem hugsanlega skar úr um líf eða dauða.   Þó að 

Drangey hafi verið Skagfirðingum gjöful og sannkölluð 

matarkista hafði þverhnípið þó kostað allmarga vaska 

unga menn lífið í gegnum tíðina.   (Þegar Örlygur Freyr 

og Brjánn Hilmars seinna voru fræddir um þetta skildu 

þeir betur hví Drottinn knúði þá til að biðja er þeir horfðu 

á siglingu bátsins út fjörðinn með sigmennina og 

aðstoðarmenn þeirra innanborðs.) 

    Svona er Guð.   Hann notar menn til sinna verka og 

þeir verða blessun hvar sem þeir koma.   En bæn sem 

ekki er beðin í trú er máttlaus bæn. 

    Vikuna áður heldur en Brjáns Hilmars og Örlygur 

Freyr mættu fóru bændur með fé sitt út í Drangey til 

beitar.   Að hausti var svo önnur ferð farinn til að sækja 

þetta sama fé.    

    Trúboðarnir úr borginni stigu hjólin sín.   

Sauðárkrókur eins og önnur kauptún samanstóð af 

byggingum líkum þeim sem sjá mátti í höfuðborginni.   

Kirkja bæjarins blasti við á hægri hönd.   Húsið var 

hvítmálað timburhús og var málningin byrjuð að flagna 

af viðnum.   Þessi bygging varð að lúta sömu lögmálum 

og eignir flestra íslendinga gerðu.   En málið vara að 

þarna stóð veglegt Guðshús sem menn koma saman í til 

að lofa Guð. 
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     Örlygur snéri sér að Brjáni og sagði: 

    “ Hvernig ætli mömmu og pabba líði?   Vonandi eru 

þau bæði hress og sakna mín ekki of mikið. “ 

    Hann lét hugann reika heim á Hrísmóa 7 í Reykjavík. 

    “ Þau spjara sig “ - sagði Brjánn sem sjálfur hugsaði til 

sinnar eigin móður. 

    Ýmsir tímar runnu fyrir hugskotssjónum Örlygs Freys 

sem hann upplifði með foreldrum sínum. 

    Hann sá Láru móðir sína fyrir sér þar sem hún sat inn í 

stofu með prjónanna og prjónaði peysu á sjómann 

samkvæmt pöntun.   Líka Hermóð föður sinn sem sat 

álútur við eldhúsborðið með kaffikrús við hlið sér og 

fletti í Morgunblaðinu.   Og viðbrögðin sem stundum 

gerðu vart við sig þegar honum mislíkaði það sem hann 

las.   Allar þessar tilfinningar komu í ljós sem orsökuðu 

að hann skyndilega fór að sakna fólksins síns heima og 

finna til heimþráar. 

    En hér var hann.   Norður í landi á stað sem heitir 

Sauðarkrókur með Brjáni Hilmars sem eins og hann 

sjálfur tilbað Orðið sem opinberaðist Örlygi á samkomu 

hjá John Elefant í “ Skotinu. “   En nú var Örlygur Freyr í 

sömu sporum og hinn enski Elefant og þurfti alveg eins 

og hann að yfirgefa ástvini sína tímabundið sem voru 

honum kærastir, til að segja öðrum frá frelsaranum.   Og 

hann hafði þegar orðið vitni að kraftaverki er Ormur 

Skaftason játaði náðarverk Jesús í sínu eigin lífi.   Maður 

sem þeir vissu lítil deili á en urðu vitni að þegar Drottinn 

snart hann og gaf honum frelsið sem Guð einn megnar að 
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gefa og gefur hverjum sem hann sjálfur vill.   Stundum er 

lífið undarlegt og hin mesta ráðgáta. 
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Örlygur og Brjánn hitta Orm 

Knúts. 

Sautjándi kafli 

 

    Ýmsar minningar þutu gegnum huga mannanna á 

meðan þeir stigu hjólin eftir veginum inn í bæinn sem 

Drottinn hafði sent þá til.   Með goluna leikandi um 

andlit sín og hendur sem héldu utan um stýri reiðhjólanna 

hjóluðu þeir framhjá húsum og einstaka manneskju sem 

gekk eftir gangstéttinni. 

    Kannski var þetta fólk í svipuðum hugleiðingum og 

þeir sjálfir?   Kannski var ástvinur fjarverandi?   Kannski 

var hann staddur í stríðshrjáðu landi þar sem fólk féll 

umvörpum vegna stríðsaðgerða herjanna sem æddu yfir 

allt sem fyrir varð á sínum bryndrekum, með sín alvæpni 

sem þeir beindu að næsta skotmarki án minnstu vægðar 

og kúla hljóp úr riffli sem áður hafði verið miðað.   Og 

manneskja féll í valinn.   Lifandi manneskja sem þráði 

lífið jafn heitt og hver önnur en var stödd í aðstæðum 

sem hún réð litlu um en bættist nú í hóp allra hinna sem 

þoldu sömu örlög.   Kannski kallaði þetta fram 

fjölmargar andvökunætur hjá þessu fólki?   Guð einn 

þekkir hugrenningar hjartans. 

    Að sakna hendir hvert mannsbarn.   Sama á hvaða aldri 

fólk er.   Að fara úr örygginu heima eru ávallt þung spor 

að stíga en samt nauðsýnleg vilji fólk lifa eigin lífi og 

spreyta sig sjálft á veruleikanum sem lífið er.   
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Manneskja sem lifir i vernduðu umhverfi alla ævi sína 

mun ekki fá þekkt lífið nema úr fjarlægð.   Slík 

manneskja er illa í stakk búinn til að ráðleggja öðru fólki 

í erfiðleikum.   Reynsla manna verður ekki ekta fyrr 

heldur en þeir takast á við hlutina og glíma glímu sem 

kallar fram sviti á enni og tár renna niður kinnar og þeir 

hafa sigrað í átökunum.    

    Ungu mennirnir höfðu þegar orðið margs áskynja á 

þeim fáu dögum sem liðnir voru frá því að landfestar 

voru leystar í Reykjavík og skipið tók stefnu norður.   

Bara á siglingunni upplifðu þeir fjölmargt sem áður var 

þeim gersamlega óþekkt og þeir öðluðust nýja reynslu 

sem myndi gagnast þeim.   Stundum er augnablikið 

nefnilega afar lærdómsríkt og endingargott í 

minningunni.  

    Frá fyrstu tíð voru þeir handvissir um eitt.   Að það 

sem komið var væri aðeins smjörþefurinn, brotabrot af 

því sem þeir áttu eftir að upplifa á akri Guðs.   Hugsunin 

um þessa hluti færði líf í hjörtun og gleði Drottins gerði 

vart við sig og þeim langaði helst til að syngja 

lofgjörðarsöngva þar sem þeir sátu á hnökkum 

reiðhjólanna með framtíðanna blasandi við sér, svo 

bjarta, svo fagra.   Svo fulla af myndum og fögrum 

ljóðum sem mundu stíga upp til Drottins og gleðja hjarta 

hans. 

    Og gjafir Guðs voru þegar byrjaðar.   Bara þessi 

reiðhjól komu frá Drottni og fjármunirnir sömuleiðis sem 

þeir báru innanklæða.   Og þeim hlakkaði orðið til að 

hitta fólkið í kvöld og síðar bændurna og bera öllu þessu 
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fólki Orð Guðs að þeir gátu vart beðið vegna spennings 

og eftirvæntingar. 

    Eitthvað sagði þeim að á sveitabæjunum biði þeirra 

óplægður akur og auðmjúk hjörtu sem mörg hver þekktu 

Drottinn og þráðu að fá til sín boðbera sem flytti þeim 

vonarríkan boðskap um frelsarann.   Hvatningu sem yki í 

þeim eldinn sem var hjá mörgum aðeins glóðin ein vegna 

langvarandi andlegs þurrks og andlegs olíuleysis.    

    Örlygur Freyr hafði ekki átt hugmyndina að ferðinni 

né heldur Brjánn Hilmars, heldur sjálfur Konungur 

konungana.   Sjálfur Yfirhirðirinn sem Guð sendi til 

jarðarinnar til að opna syndugum mönnum leiðina heim.   

Jesús Kristur hafði sjálfur kallað þá og þeir hlýtt kalli 

hans að eigin vali og farið.   Og hér voru þeir.   Tveir 

menn úr Reykjavík sem stigu fótstig tveggja hlaðna 

reiðhjóla.   Menn sem voru staddir í bæjarfélagi með 

húsum og götum og fólki sem barðist daglangt við að 

komast af, hjólandi eftir rykugum vegi sem þakin var 

holum sem vatn rann í þegar ský himinsins fylltust og 

byrjuðu að leka og vatnið að streyma úr þessum skýjum 

og droparnir milljónum saman stefndu á ægihraða til 

jarðar þar sem þeir flöttust út og vættu jörðina fyrir neðan 

sig uns skýin voru aftur orðin tóm og búinn að gera sitt 

gagn fyrir gróðurinn og annað sem regninu er ætlað að 

blessa.   Þar sem ekkert vatn er getur heldur ekkert líf 

þrifist og þurrkurinn tekur völdin og lífið smá saman 

fjarar út og flyst til.    

    Svona mátti sjá verk Guðs í öllum hlutum sem fyrir 

augun bar.   Málið var að vera með hjartað rétt tengt og 

Heilagann Anda virkan í sér, lifandi og fallegan. 
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    Reiðhjólin lágu vel á veginum og höfðu hæfilega létt 

ástig.    

Þeir nálguðust hvíta kirkjubygginguna og sem stóð við 

veginn. 

    Bræðurnir hjóluðu hlið við hlið. 

    Örlygur Freyr snéri sér að Brjáni Hilmars og sagði: 

    “ Bílstjórinn sem ók framhjá okkur áðan.   Þú veist!   

Sá sem virtist ekki getað verið án pípustertsins síns, hann 

ætti að lesa auglýsinguna sem stundum birtist á síðum 

Morgunblaðsins.   Hún greinir frá manni sem segist hafa 

yfir að ráða auðveldri leið til að losna við tóbak.   

Kannski geta aðferðir mannsins hjálpað bílstjóra 

vörubifreiðarinnar til að hætta að totta pípuskömmina 

sína. “  -  Örlygur Freyr ræskti sig, tók aðra höndina af 

stýrinu til að laga húfuna á höfði sínu. 

    “ Snúum bara við og hjólum aftur niður á bryggju og 

bendum manninum á þessa auglýsingu og að fara leiðina 

sem þar er bent á.   Sumt sem auglýst er þarf ekki 

endilega að vera í samræmi við það sem er rétt og satt.   

Veistu! “  -  Brjánn Hilmars steig hjólið fastar til að 

komast upp að hlið Örlygs sem lítillega hafði færst 

framúr honum: 

    “ Ef við snúum við núna til að tala við manninn 

skulum við ekki tala um auglýsingar í Mogganum við 

hann heldur um Jesús og bjóða honum að hitta okkur í 

kvöld þar sem við verðum með stund. “  -  sagði Brjánn 

brosandi og steig hjólið fastar og náði smá forskoti á 

hinn. 



250 
 

 

    “ Ha.  -  Já, auðvitað.   En þetta kom svona upp í huga 

minn áðan þegar ég hugsaði heim og sá faðir minn í 

andanum vera að fletta Mogganum eins og hann gerir 

vanalega. “ - Örlygur herti á sér til að láta hinn ekki vera 

á undan sér. 

    Þeir juku ferðin til skiptis og voru búnir á ná ágætum 

hraða þegar Brjánn snéri sér að Örlygi: 

    “ Förum í kapp og fáum blóðið á hreyfingu.   Sá sigrar 

sem verður á undan til kirkjunnar framundan. “ 

    Brjánn lagðist á stýrið og steig hjólið sem mest hann 

mátti. 

    Örlygur Freyr lét sitt ekki eftir liggja og fylgdi fast á 

hæla hans.   Eftir skamma stund voru bæði reiðhjólin 

kominn á fleygiferð eftir malaraveginum.   Einstaka 

smásteinn skaust undan dekkjunum eða barst upp í 

aurhlífina og olli lítilsháttar glamri.   Smá slys gerðist er 

húfa Örlygs Freys fauk af höfði hans í litlum sviptivindi 

sem skyndilega kom upp undir der hennar með þeim 

afleiðingum að hún losnaði snögglega frá höfðinu og 

sveif í fögrum boga í loftinu og lenti mjúkri lendingu á 

götunni á hvolfi.   Engin tími gafst til að sækja húfuna.   

Augnablikið snérist enda um að vera á undan í mark og 

bera sigurorð af keppinautnum og að hjóla yfir 

markalínuna á sem skemmstum tíma.   Húfuna mátti 

sækja þegar keppninni lyki.   Þá mundi nægur tími gefast.   

Vegalengdin sem eftir var til kirkjunnar var stutt.   Málið 

sem húfueigandinn þurfti að einblína á akkúrat núna var 

að sigra.    
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    Um tíma hafði Örlýgur betur og virtist ætla að bera 

sigurorð af Brjáni.   En á endasprettinum tókst Brjáni að 

komst hálfri gjörð framúr og þannig var útkoman þegar 

kirkjubyggingin blasti við á hægri hönd.   Brjánn Hilmars 

var óumdeilanlega sigurvegari kappsins. 

    Móðir og másandi tókust þeir í hendur og Örlygur 

óskaði bróður sínu til hamingju með þeim orðum að 

vinstri fótur hans hefði skroppið af fótstiginu og við það 

hefði hann misst taktinn og sömuleiðis hraðann.   En það 

var í lagi með.   Síðar í ferðinni myndi honum 

áreiðanlega gefast færi á að jafna metinn.   Og þá yrði 

sko tekið á hlutunum.   Það eitt var víst. 

    Þeir stigu af hjólunum og leiddu þau nokkra metra uns 

þeir komu að sjálfum kirkjutröppunum.   Þar gátu þeir 

lagt hjólhestanna frá sér utan í steinsteyptar tröppurnar og 

gengið rólegum skrefum til baka og sótt húfuna, sem beið 

eftir því að komast aftur á sama höfuð og áður.   Örlítill 

sólargeisli braust skyndilega fram úr skýjunum og lýsti 

upp staðinn þar sem húfulokið lá.   Með þessu var eins og 

skaparinn vildi minna á sig, að hann væri ekki enn búinn 

að yfirgefa þá né heldur að sleppa af þeim hendinni.   Við 

þessa sjón fór um þá þægileg tilfinning og þeim fannst 

þeir finna góðilm Drottins leika um vit sín og umvefja 

hjörtun og fylla þau með auðmýkt og lotningu fyrir 

skapara sínum og Drottni.   Þeir stóðu frami fyrir 

almáttugum Guði sem fylgdist með hverju skrefi sem 

þeir tóku, þeim sjálfum til góðs og heilla og ríki sínu 

himnesku til framdráttar og dýrðar. 

    Vörubifreiðin kom akandi eftir veginum fullfermd 

varningi úr skipinu sem skömmu áður kom til hafnar og 
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var reglulegur gestur í byggðarlaginu.   Lítill ljósglampi 

sást kvikna þeim megin sem bílstjórinn sat.   Týran frá 

logandi eldspýtunni lýsti augnablik upp andlits mannsins 

inn í bílnum.   Skömmu síðar kom svo reykurinn út um 

opinn glugga bifreiðarinnar og barst aftur með henni.   

Uppskipun úr Heklu var lokið sem ráða mátti á því að 

aðstoðarmennirnir sátu báðir ofan á vörusendingunum og 

létu fara vel um sig þar sem þeir voru niðurkomnir.   

Dagurinn hjá þeim var búinn undireins og affermingu var 

lokið.   Í dag höfðu þeir nælt sér í nokkra dagvinnutíma.   

En morgundagurinn var óviss sem fyrr.    

    Er bifreiðin ók framhjá kristniboðunum lyftu 

mennirnir á pallinum höfuðfötum sínum.   Þeir veifuðu á 

móti. 

    Þeir litu út á sjóinn og komu þá auga á Hekluna sem 

sigldi út fjörðinn til næsta áfangastaðar síns, og svo 

áfram uns Reykjavík blasti við og túrnum lauk og næsti 

túr undirbúinn.   Verið var að slaka bómunum tveim að 

framan í sæti sín er þeir litu þangað.  

    Á meðan þeir nálguðust kirkjubygginguna sáu þeir 

eldri mann ganga í átt að tröppum hennar.   Áður en hann 

steig í neðsta þrepið varð honum litið framfyrir sig og 

lítið eitt til hliðar og sá þá reiðhjólin sem stóðu með 

stýrin utan í stéttina.   Maðurinn gekk að til að skoða þau 

nánar.   Reiðhjólin komu honum ókunnuglega fyrir sjónir 

og hann mundi ekki eftir neinum íbúum í bænum sem 

hugsanlega áttu þessi reiðhjól.   Hann leit í kringum sig, 

eins og til að sjá eigendur hjólanna.  Næst strauk hann 

flötum lófa aftur á hnakka, klóraði sér, hristi höfuðið og 

gekk upp þessar fjórar tröppur sem lágu að útihurð 
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kirkjunnar.   Við hurðina stakk maðurinn hendi sinni ofan 

í annan buxnavasann og tók þaðan upp lykill sem hann 

lauk með upp hurðinni og gekk inn í anddyrið.  

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars ákváðu að skreppa 

inn í þessa fallegu kirkju og skoða bygginguna og hitta 

um leið manninn, og svona heyra í honum hljóðið.   Þeir 

höfðu ekki ennþá hugað að náttstað en aldrei var að vita 

nema þessi maður gæti bent þeim á heppilegan stað þar 

sem þeir gætu hvílst á til næsta dags.   Sjóferðin hafði að 

vísu verið þægileg.   Samt var ekki laust við að ákveðin 

ferðaþreyta gerði vart við sig hjá þeim. 

    Þeir gengu upp þessar fjórar tröppur að opinni 

hurðinni.   Engu var líkara heldur en að húsráðandi, 

Herrann á himnum, vildi bjóða þá velkomna inn í sitt hús 

með því að láta dyrnar standa upp gátt.   Maðurinn sem 

sást ganga inn skömmu áður snéri baki í þá.   Hann var 

að hengja frakka sinn á herðatréð þegar þeir komu inn í 

anddyri kirkjunnar. 

    Aðkoman var hefðbundin eins og tíðkast í slíkum 

byggingum.   Sérstök lykt mætti þeim sem einkennir 

stundum kirkjubyggingar og fylgir oft timburhúsum og 

kemur þegar ferskt loft fær ekki leikið reglulega um 

salarkynnin.   Ef eðlileg endurnýjun á sér ekki stað og 

rýmið er lengi lokað er eins og loftið einhvern veginn 

staðni og standi kyrrt.   Lykt af bókum og blöðum og 

svoleiðis hlutum lá í loftinu. 

    Inni á ganginum, til sitt hvorrar handar, voru 

bogadregnir gluggar á veggjunum með lituðu litlum 

rúðum í sem gáfu frá sér hæfilega birtu.   Strax og komið 
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var inn stóð brattur járn stigi vinstra megin með mjóum 

tröppum í.   Stiginn var með tveim áföstum krókum að 

ofanverðu sem voru kræktir í tvær lykkjur sem sátu fastar 

í þykkum trélista sem lamir opnanlega hlerans voru 

skrúfaðar í.   Þessi einfaldi búnaður gerði sitt gagn og 

kom í veg fyrir að járnstiginn rynni niður og ylli slysum á 

fólki.   Stiginn lá upp á loftið þar sem kirkjuklukkan hékk 

í sínum traustu festingum.   Til að komast upp á sjálft 

loftið þurfti stigann.   Hringjarinn sá um að láta klukkuna 

glymja á fyrirfram gefnum tímum.   Ómurinn frá henni 

barst um bæinn þveran og endilangan og sá um að kalla 

bæjarbúa til messu, eða til annarrar þjónusta sem fram fór 

í kirkjunni.   En núna var þessi lúga lokuð líkt og 

ævinlega þegar engin starfsemi var í húsinu. 

    Grámáluð, lökkuð hurð var gegnt útidyrunum og lágu 

þær inn í sjálft kirkjuskipið.   Framan við þessa hurð lá 

grófgerð motta á gólfinu sem menn notuðu til að bursta 

af skóm sínum á áður heldur en þeir gengu inn og fengu 

sér sæti í salnum.   Kirkjan var fremur lítil en samt nógu 

stór til að annast alla þá þjónustu sem menn sóttust eftir 

að fá í kirkjunni sinni, í þessu frekar fámenna en samt 

mannvænlega bæjarfélagi.    

    Maðurinn bauð þeim góðan daginn undireins og hann 

varð þeirra var.    

    “ Hvaða ferðalag er á ykkur piltar mínir og hvað get ég 

gert fyrir ykkur. “  -  Maðurinn gekk þvert yfir gólfið í átt 

að hurð sem þar var.   Á bak við þessa hurð voru geymd 

áhöld til þrifnaðar.  Maðurinn tók fram sóp og fægiskóflu 

og hóf að sópa gólf anddyrisins. 
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    “ Eruð þið frá Vottum Jehóva?    Þeir senda alltaf tvo 

og tvo saman.   Útsendarar þeirra bera gjarnan svartar 

læknatöskur og íklæðast svörtum frökkum.   Í fyrrahaust 

mættu hér Mormónar sem vildu fá að boða bæjarbúum 

trú sína.   Mér skilst að Mormónar heimili fjölkvæni og 

noti sína eigin “ biblíu “ til að predika út frá og kenna 

söfnuðinum.   En hvaðan komið þið? “ 

    “ Jaaha ”  - sagði Örlygur Freyr og virtist eilítið 

hikandi: 

   “ Mér ekki kunnugt um hverju Mormónar standa fyrir 

né heldur hvernig þeir gera hlutina, og ekki tilheyrum við 

Vottum Jehóva heldur erum við tveir ungir menn komnir 

alla leið úr höfuðborginni með strandflutningaskipinu 

Heklu og ætlum að segja fólkinu bæði hér og í sveitinni 

frá Jesús Kristi. “ 

    “ Það er bara svona.   Eigið þið reiðhjólin tvo sem 

liggja utan í stéttinni úti?   Þau eru vænstu gripir. “ 

    Örlygur Freyr jánkaði því. 

    Maðurinn hélt áfram: 

    “ Mig grunaði undireins og ég sá ykkur að þið væruð 

boðberar einhverra trúarbragða.   Svo að þið eruð 

kristniboðar og komnir hingað til fræða okkur um 

frelsarann?   Ekki veitir nú af. “ - Maðurinn hélt áfram að 

sópa gólfið án þess að líta upp frá vinnu sinni. 

    Maðurinn andspænis þeim var auðsjáanlega sá sem 

hirti um kirkjunni og hélt henni hreinni og þrifalegri, 

ásamt að sjá um viðhald og annað sem tilheyrði og var 
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ekki alveg óvanur óvæntum heimsóknum í kirkjuna sem 

hann starfaði við.   Það sem gladdi kristniboðana samt 

mest var að maðurinn átti í hjarta sínu elsku til hans sem 

dó á krossi og reis upp frá dauðum á þriðja degi. 

    Maðurinn lagði sópinn frá sér og beygði sig niður til 

að líta á gólfdúkinn sem var byrjaður að losna frá í einu 

horninu: 

    “ Jæja!   Hér þarf að lagfæra smávegis.   Það er vel 

hugsanlegt að dúkalím hafi komið með skipinu áðan.   Ég 

skrepp á eftir í Kaupfélagið og spyr Grím búðarmann 

hvort hann eigi ekki lím að selja mér.   En dúkalím hefur 

verið ófáanlegt svo vikum skiptir.“ - Maðurinn eins og 

talaði þetta við sjálfan sig. 

    Hann snéri sér að gestunum: 

    “ Svoleiðis fuglar eru frekar sjaldséðir hér í bæ.   Þið 

skiljið, eins og hvítu hrafnarnir.   Ég meina þá vitaskuld 

kristniboðar. 

    Frá hvað kirkju komið þið annars.   Hér í bæ er 

starfræktur Hvítasunnusöfnuður.   Eruð þið kannski á 

þeirra vegum?   Mér er alltént ekki kunnugt um að 

Þjóðkirkjan hér á Sauðárkróki hafi boðað komu trúboða 

úr Reykjavík til bæjarins.   Og er ég hér tíður gestur og 

myndi áreiðanlega hafa heyrt um slíka hluti væru þeir á 

döfinni.   Ég man eftir einum enskum manni sem kom 

fyrr á árinu.   En því miður hef ég gleymt nafni mannsins. 

“ 

    Við þessa síðustu setningu hans lifnaði yfir bræðrunum 

og Örlygur Freyr tók til máls og spurði fullur af áhuga: 
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    “ Enski trúboðinn sem kom hingað heitir þó ekki John 

Elefant? “  -  og færðist allur í aukanna. 

    “ Jú.   Nú mann ég það.   Sá er einmitt maðurinn.   

Hann birtist hér við annan mann og var með góða stund í 

þessari kirkju.   Kannist þið við hann?   Prýðisnáungi. “ 

    “ Ég er nú hræddur um það.   Hann hélt samkomu í 

Reykjavík i vetrarlok og bauð mér í eigin persónu að 

koma.   Og á þessari samkomu kynntist ég frelsaranum 

mínum í fyrsta skipti og fylltist Heilögum Anda.   Gleður 

mig sannarlega að heyra af honum hér.   Ég vissi ekki 

annað heldur en að hann hefði haldið rakleitt aftur út til 

Englands eftir samkomuna í Reykjavík til að sinna 

fólkinu sem á um sárt að binda vegna stríðsins. “ 

    Örlygur Freyr snéri sér að Brjáni: 

    “ Drottinn gerir ekki annað heldur en að koma okkur á 

óvart.   Hvar eiginlega endar þetta? “ 

    Maðurinn lagði augnablik frá sér kústinn, beygði sig 

aftur niðar og skoðaði betur þann hlut gólfdúksins sem 

laus var frá gólfinu.  

    Könguló, sem leyndist þarna í rökkrinu tók skyndilega 

á sprett við hina óvæntu truflun umsjónarmannsins og 

hljóp með veggnum og hvarf inn um rifu sem gisinn 

borðinn mynduðu á einum stað.   Hið skyndilega hlaup 

kvikindisins gerði að verkum að manninum dauðbrá og 

kipptist við. 

    Örlygur Freyr veitti viðbrögðum mannsins athygli og 

sá er köngulóin skaust inn í vegginn.   En hvað gerðu smá 
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viðbrigði svo sem til?   Heimurinn er enda fullur af lífi 

sem skaparinn hefur gert: 

    “ Ekki hafði ég ekki hugmynd um að 

hvítasunnusöfnuður væri starfræktur í bænum.   Var þér 

kunnugt um hann. “  -  Örlygur Freyr beindi spurningu 

sinni til Brjáns Hilmars. 

    Brjánn Hilmars hristi höfuðið.   En til að svara 

spurningu mannsins sagði hann: 

    “ Við tilheyrum þjókirkjunni eins og obbi íslendinga 

gerir.   Sjálfur vinn ég við löndun á fiski í Reykjavík 

þegar handtak er að hafa við höfnina.   En hann bróðir 

minn hér starfar í verslun í borginni og afgreiðir vörur 

yfir búðarborðið daginn út og inn, en tók sér tímabundið 

frí frá störfum til að sinna kalli sínu á akri Guðs. “ 

    “ Svo að þið eruð bræður. “ 

    Maðurinn sótti fægiskófluna og sópaði ruslinu upp í 

hana og sturtaði ofan í ruslafötu sem geymd var með hinu 

dótinu í skápnum.  

    “ Við erum bræður í Kristi.   Postularnir sem getið er 

um í Biblíunni kölluðu sig ávallt bræður og því þá ekki 

einnig við? “ 

    “ Þið eruð þá andlegir bræður, en ekki getnir af sömu 

foreldrum.   Rétt er það svona talar Biblían.   En 

sannleikurinn er sá að fáir kristnir menn taka svo til orða 

í dag.   En margt hefur líka breyst síðan Jesús gekk hér 

um sem maður, þó að hann sjálfur sé hinn sami og Orð 
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hans sömuleiðis, er samt margt sem við, piltar mínir, 

þurfum að standa vörð um. “ 

    “ En er ekki kominn tími til að kynna sig?   Ég heiti 

Ormur Knúts og er sauðkræklingur í húð og hár. “  -  

Ormur rétti brosandi fram hönd sína og tók þéttingsfast í 

útrétta hönd gestanna og bauð þá velkomna. 

    Ormur gekk að dyrunum sem vísuðu inn í kirkjuna og 

lauk þeim upp.   En áður heldur en hann gekk inn fyrir 

stoppaði hann og sagði eftir dálitla umhugsun: 

    “ Heyrið mig piltar!   Í kvöld klukkan tuttugu átti að 

vera hér stund sem við köllum: “ Óvænt Uppákoma. “   

Stundina er búið að auglýsa í bænum og hengja miða upp 

í Kaupfélaginu.   En þannig háttar til að presturinn þurfti 

skyndilega að skreppa suður vegna veikinda í 

fjölskyldunni.   Þar sem ekki er enn búið að aflýsa 

stundinni kom mér í hug hvort að þið væruð ekki tilbúnir 

til að hlaupa í skarðið og vera hér með okkur í kvöld og 

tala til okkar það sem Guð hefur lagt ykkur á hjarta?   

Afleysinga orgelleikarinn okkar, ungur maður, yrði 

áreiðanlega kátur að fá að spila sönglöginn sem hann 

hefur undafarið æft svo stíft.   Hvað segið þið?   Eruð þið 

til í slaginn? “  - Maðurinn beið eftir svari með hendur á 

mjöðm. 

    “ Við komum “ - Brjánn Hilmars talaði ákveðnum 

orðum án þess að bera málið fyrst undir Örlyg Frey.   

Enda óþarfi þar sem hann var honum hjartanlega 

sammála. 

    Maðurinn brosti við skjótum viðbrögðum og sagði 

glaðlegum rómi:  
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    “ Þá er það ákveðið.   Þið hafið kirkjuna til umráða og 

getið þegar byrjað að undirbúa ykkur fyrir kvöldið.   Ég 

mun hafa samband við orgeleikarann og hann hittir ykkur 

eins fljótt og mögulegt er. “  -  Ormur hélt áfram inn í 

salinn með rakan klút í hendinni til að þurrka ryk af 

altarinu eins og hann vanalega gerði er hann kom inn í 

bygginguna til að sinna verkum sínum. 

    Nokkrum mínútum síðar yfirgaf Ormur kirkjuna.   

Kristniboðarnir urðu eftir og tóku þegar að biðja inn í 

kvöldið.   þeir fundu fyrir kvíðahnút í maganum en 

jafnframt spennu í hjörtum sínum.   Er Ormur kom til 

baka og var hann með litla dós í hendinni og gat límt 

niður horn dúksins og komið í veg fyrir að gólfdúkurinn 

losnaði meira frá.   Hann tilkynnti þeim að hann hefð 

einmitt rekist á unga orgelleikarann í Kaupfélaginu og 

sagðist hann geta hitt þá eftir skamma stund. 

    Eins og Ormur var búin að nefna við þá kom ungi 

orgelleikarinn skömmu síðar.   Hann var meðalmaður á 

hæð og klæddur í jakka sem greinilega var kominn til ára 

sinna.   Á höfðinu bar hann derhúfu og hélt á bók í 

hendinni sem í voru sönglög og nótur sem hann vildi sína 

þeim og láta þá leggja blessun sína yfir.   Sem og var 

auðsótt mál. 

    Það sem eftir lifði dags dvöldu þeir í kirkjunni á 

Sauðárkróki og gerðu allt klárt að sínu leiti.   þeir fundu 

og skynjuðu nærveru Drottins.   Tilhlökkunin ein stöð 

eftir í brjóstum þeirra vegna heiðursins sem Drottinn 

auðsýndi þeim, þessum stráklingum úr bænum með litla 

reynslu af boðun Orðsins. 
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    Stríðið í Evrópu hélt áfram sínum vægðarlausa og 

miskunnarlausa ferli.   Frakkland var komið undir hæl 

Hitlers.   Ensku herdeildirnar á Íslandi unnu hörðum 

höndum við að reisa bragga víðsvegar í borginni.   Þar 

risu nú heilu hverfin af braggabyggingum á ótrúlegum 

hraða sem grúi fólks vann við.    
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Stund í kirkjunni.  

18 kafli 

 

    Hringjarinn var mættur.   Korteri fyrir auglýstan tíma 

gekk hann upp járnstigann upp á loftið til að framkvæma 

sitt verk.   Á réttu andartaki tók maðurinn báðum höndum 

um kaðalinn sem tengdur var við bjölluna í turninum og 

togaði í spottann.   Klukkan hreyfðist og kólfurinn skall 

utan í vegg efnismikillar bjöllunnar sem gaf frá sér sinn 

þétta, taktfasta og mikla hljóm sem barst út yfir 

nærliggjandi umhverfi.   Hljóm sem bæjarbúar þekktu 

svo vel.   Auglýsingin hafði skilað sínum árangri þó að 

dagskráin stæði utan við hefðbundna sunnudagsmessu.   

Eitthvað í texta auglýsingarinnar vakti áhuga fólksins 

sem fann hjá sér þörf til að vita meira um þessa “ Óvæntu 

Uppákomu ” í kirkjunni sinni. 

    Þótt tiltölulega stutt væri liðið frá því að Örlygur Freyr 

og Brjánn Hilmars komu til Sauðarkróks höfðu samt 

margir bæjarbúar fengið fregnir af þessum tveim ungu 

mönnunum úr Reykjavík sem stigu á bryggjuna með 

reiðhjólin sín og farangur eftir að hafa siglt með Heklu 

frá Reykjavík og norður í land til að tala við 

sauðkræklinga um frelsarann sinn og lífgjafa Jesús Krist.   

Aðrir komu af fjöllum og höfðu ekkert heyrt.   Þetta fólk 

átti ekki von á öðru en að sjá og heyra prestinn sinn flytja 

hugvekju eins og vanalega og í organistanum sem steig 

orgelið og framdi sína gjörninga á nótnaborðinu og æfði 

kór og stjórnaði söng, ásamt að hafa yfirumsjón með öllu 
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sönghaldi og lagavali sem flestir kirkjugestanna þekktu 

og kunnu orðið utanbókar.   En sannleikurinn var sá að 

presturinn var fjarverandi og einnig orgelleikarinn.   

Stundum gerast nefnilega hlutir í lífi fólks sem ekki verða 

séðir fyrir sem bregðast þarf við með skjótum hætti. 

    Að menn vissu af Örlygi og Brjáni á staðnum var til 

einföld skíring á.   Eftir að Ormur skildi við þá á 

bryggjunni hitti hann mann á leið sinni heim í sveitina og 

sagði honum frá þessum nýju kunningjum sínum og 

trúboðum úr bænum sem hann hafði lítillega kynnst á 

leiðinni norður.   Þessi maður hitt svo annan mann.   

Þannig komst sagan hratt og vel á kreik í þessu fámenna 

bæjarfélagi sem fátt skeði í. 

    En núna voru þeir staddir í kirkjunni að undirbúa stund 

sem Drottinn óvænt opnaði þeim. 

    Lögin sem Eðvarð Höskuldsson - en það er nafn unga 

orgelleikarans - valdi fyrir kvöldið voru hefðbundinn 

kirkjulög.   Engar róttækar breytingar heyrðust.   Enda 

ekki ætlunin að gera byltingu á forminu sem fyrir var 

heldur aðeins að eiga góða og notalega stund saman og 

lofa einn Guð. 

    Kirkjukórinn var lítill kór.   Hann saman stóð af 

þremur karlröddum og fimm kvenröddum og var 

skipaður fólki sem bjó á staðnum.   Utan eins 

kórmeðlims.   Þuríðar Andrésdóttur sem bjó á sveitabæ í 

nokkra kílómetra fjarlægð frá kaupstaðnum.   Þessi kona 

kom yfirleitt gangandi bæði á kóræfingar og þegar 

messað var og lét vegalengdina ekki aftra sér frá að mæta 

þegar ætlast var til af henni.   Fyrir Þuríði var gangan 
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ekkert mál.   Hún þráði að vera með á þessum stundum í 

kirkjunni sinni og að vera þátttakandi í að lofa Drottinn í 

söng og öðru sem henni stóð til boða.   Fátt stöðvaði 

Þuríði Andrésdóttur þegar henni stóð lofgjörð til Drottinn 

til boða. 

    Stundum kom Þuríður til kirkju sitjandi í söðlinum á 

baki gráa reiðhestsins sem hún átti og var hluti af 

hestastóðinu á bænum heima.   Fór svona eftir aðstæðum 

hverju sinni og hve mikinn tíma hún gat gefið sér til 

verksins vegna heimilisstarfanna.   Var enda margt fólk á 

bænum.   Sérstaklega yfir sumarmánuðina.   Framundan 

voru miklar annir á sveitheimilinu sem hún ásamt manni 

sínum sá um að reka.   Enda Heyskapurinn framundan og 

sumarvinnan sumpart farin í gang á bænum.   Enda 

komið fram yfir miðjan júní.   En hvernig sem á stóð 

heimafyrir gat hún oft fundið sér stund aflögu til að koma 

og vera með systkinum sínum í kirkjunni. 

    Um kvöldið var kórinn fullskipaður.   Allir sem þar 

áttu að vera sáu sér fært að mæta og vera með í “ Óvæntri 

Uppákomu “- sem ákveðið var að halda á þessum degi á 

fundi sem fram fór hjá sóknarnefndinni nokkrum vikum 

fyrr.   Eina breytingin sem gerð var á dagskránni var ungi 

orgelleikarinn og gestirnir sem komu úr höfuðborginni - 

sem Breska heimsveldið hafði nýlega hernumið - og tala 

til þeirra Orðið í stað prestsins sem þurfti óvænt að 

bregða sér af bæ vegna ófyrirséðra atburða í sínu lífi.   Er 

lífið enda fullt af óvæntum hlutum sem fólk gerði ekki 

ráð fyrir að gerðust hjá en stóð svo skyndilega frami fyrir 

og þurfti að takast á við.   
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars höfði tekið með sér 

að heiman sitt fínasta púss sem þeir voru í.   Þegar fólkið 

kom stóðu þeir sitt hvoru megin í útidyrunum og heilsuðu 

öllum sem inn komu með þéttu handtaki.   Sumir urðu 

hálf einkennilegir í framan er þeir litu þessi ókunnu andlit 

augum.   Ormur Knúts var þeim til halds og trausts og 

talaði í fáum orðum það sem þeim hafði farið á milli fyrr 

um daginn.   Allt leystist þetta og tortryggni fólksins 

eyddist.   Sumir gerðust reyndar spenntir að heyra hvað 

þessir ungu Reykvíkingar höfðu að segja.    

    Til klukkan að verða tuttugu stóðu þeir í dyrunum og 

buðu fólkið velkomið.   Þegar tíminn var kominn gengu 

þeir saman inn kirkjugólfið og settust við hlið Orms 

Knúts á fremsta bekk.   Biblían lá opin á milli þeirra og 

höfðu þeir lesið textann margsinnis yfir sem Drottinn 

talaði til þeirra að flytja á stundinni.   Báðir voru óvanir 

miklum ræðuhöldum og höfðu nánast enga reynslu af 

predikunum Orðsins þó að þeir væru orðnir svolítið 

grundaðir og vissu orðið um hvað Biblían og boðskapur 

hennar snérist um í stórum dráttum.   Ákveðið var að 

Örlygur Freyr stigi fram og héldi sína fyrstu opinberu 

predikun.   Yfir daginn, samhliða bæn og lestri, tókst 

honum að raða saman orðum og mynda texta í stórum 

dráttum í huga sér sem hann trúði að Drottinn vildi að 

hann flytti fólkinu.    

    Kirkjukórinn var kominn á sinn stað og tilbúinn að 

þenja raddböndin undireins og orgelleikarinn stigi 

fótstigið og kallaði fram fagra tóna hljóðfærisins. 

    Á slaginu klukkan tuttugu steig Ormur Knúts fram og 

tók sér stöðu fyrir framan sviðið, opnaði litla minnisbók 
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sem hann geymdi í brjóstvasa skyrtunnar og kynnti 

dagskránna.   Að kynningu lokinni bætti hann við: 

   “ Hér á meðal okkar eru tveir ungir menn komnir alla 

leið úr höfuðborginni og munu þeir tala til okkar Orðið 

hér á eftir.   Margir inni muna eftir komu hins enska John 

Elefant í vetur.   Það vill svo til að báðir þessir menn 

kynntust honum er hann hélt samkomu í Reykjavík.   Á 

þessari samkomu gaf annar mananna Jesús líf sitt sem er 

ástæðan fyrir veru hans hér í kvöld. “ 

    Ormur Knúts bendi á Örlyg Frey og bað hann að 

standa á fætur.   Hann hnippti í Brjánn Hilmars.  

Mennirnir hneigðu sig fyrir söfnuðinum sem svaraði með 

brosi og kurteislegu lófaklappi og settust svo aftur.   þetta 

var í fyrsta skipti á ævinni sem sérstaklega var klappað 

fyrir þeim.   En það var ekki aðalmálið heldur að standa 

sig í stykkinu og flytja fólkinu fagnaðarerindið um hinn 

krossfesta og upprisna Jesús Krist. 

    Á milli fjörtíu og fimmtíu manns sátu í kirkjunni sem 

var ívið betri mæting heldur en menn höfðu gert sér vonir 

um að fá í miðri vinnuviku: 

    “ Áður en við höldum lengra er rétt að taka fram 

bókina sem þetta allt snýst um og lesa ritningavers og 

biðja svo stutta bæn á eftir.   Ert þú, Þuríður mín, ekki 

tilbúin til að lesa fyrir okkur ritningavers? “ 

    Þuríður tók sig út úr kórnum og steig fram.   Ormur 

Knúts afhenti henni Biblíuna sem hún á eftir lauk upp og 

fletti í fram og til baka uns hún fann staðinn sem hún 

hugðist flytja kirkjugestum.   Þuríður las: 
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    “ En ég segi yður sannleikann:   Það er yður til góðs, 

að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki 

til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar.   Þegar hann 

kemur, mun hann sanna heiminum, hvað er synd og 

réttlæti og dómur, syndin er, að þeir trúðu ekki á mig, 

réttlætið, að ég fer til föðurins, og þér sjáið mig ekki 

lengur, og dómurinn, að höfðingi þessa heims er 

dæmdur. (Jóh 16:7-11) 

    “ Ágætu systkini:   Málið er að eignast Heilagann 

Anda og leyfa honum að segja sér sannleikann um lífið 

og hví við erum hér.   Að tilheyra frelsaranum er málið.   

Að elska samfélagið sitt og systkini í trúnni er farsælt 

hverri manneskju.   Sameiginlega styðjum við og 

styrkjum hvert annað.   Jafnvel þó að heimurinn logi í 

óeirðum og þær séu óþægilega nærri landinu okkar og að 

margir hafi lítið umleikis dags daglega og að 

átvinnuástandið sé fremur bágborið eins og sakir standa 

þá getum við samt hvílt örugg í faðmi hans sem gaf sinn 

Heilaga Anda og horft á ljósið sem er Jesús og viðhaldið 

trú okkar.   Jesús er sterkari heldur en allir herjir og 

styrkur þeirra samanlagður er og hann mun koma á friði 

þegar honum sjálfum finnst vera nóg að gert hér á 

jörðinni.   Jesús lifir í dag.   Sannarlega.   Amen. “ 

    Þuríður rétti Ormi Knúts bókina og tók sér stöðu á 

nýjan leik í kórnum. 

    Ormur Knúts bað stutta bæn og gaf svo 

orgelleikaranum merki um að komið væri að hans þætti í 

dagskránni. 
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    Fagrar hljómkviður hljóðfærisins bárust um kirkjuna 

og kórinn tók viðbragð og söngurinn fyllti í skarðið sem 

orgelinu tókst ekki að fylla.   Þannig myndaðist heilsteypt 

og fögur tónmynd sem samanlagt gaf hjartanu ákveðna 

næringu og mönnum hugarró.   Margir eru á þeirri 

skoðun að tónar orgelsins komist næst hjarta frelsarans 

og því tilhlýðilegast að leika á það á stundum sem 

þessum.  Hver söngurinn eftir annan barst til eyrna 

fólksins sem sat hist og her í kirkjunni og snart misjafnan 

streng hjörtum fólksins, eins og gengur. 

    Sumir kirkjugestanna tóku undir sönginn.   Aðrir létu 

nægja að fylgja bara textanum í bókinni og syngja með 

sjálfum sér og sínum Guði án þess að nota raddböndin til 

verksins.   Restin af fólkinu horfði fram fyrir sig og 

virtust ekki á neinn hátt vera þátttakendur í því sem fram 

fór.   En það gerði heldur ekki svo mikið til.   Alltént var 

fólkið þarna og Drottinn hafði mátt og getu til að opna 

hjörtun og láta fólkið finna sína snertingu sem 

hugsanlega leiddi það alla leið og sameinaði fjölskyldu 

Guðs.  

    Kirkjukórinn hélt áfram að syngja uns þeirra hlutur var 

uppurinn og komið að næsta dagskrárlið. 

    Ormur Knúts steig fram og þakkaði kórnum fyrir 

framlag hans.   Fólkið í kórnum settist og var áfram 

þátttakendur í dagskránni.   Ungi orgelleikarinn tyllti sér 

á fremsta bekk.   Opin Biblía lá við hlið hans.   Hann 

hafði auðsjáanlega verið að lesa í heilagri ritningu áður 

heldur en kom að hans þætti prógrammsins.    
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    Komið var að framlagi Örlygs Freys.   Hann reis á 

fætur með Biblíuna í vinstri hendi og gekk til Orms 

Knúts sem tók í hönd hans og sagði í hughreystandi tón: 

    “ Guð veri með þér og taki yfir og gefi þér visku og 

djörfung til að tala allt sem hann bíður þér að tala. “ 

    Þrátt fyrir að Örlygur væri um það bil að hefja sína 

fyrstu ræðu var hann samt furðu rólegur og mun rólegri 

heldur en hann sjálfur átti von á þegar kæmi að sjálfri 

stundinni og hann frami fyrir fullt af bláókunnugu fólki.   

Hann fann hvernig nærvera Drottins kom yfir hann og 

styrkti. 

    Örlygur opnaði munn sinn og hóf ræðuna: 

    “ Ágætu kirkjugestir.   Það er mér sannur heiður að fá 

að vera hér með ykkur í kvöld og ég tala einnig fyrir 

hönd þess sem með mér er. “ 

    Örlygur snéri sér að Brjáni er hann talaði:    

    “ Orðið sem Guð gaf mér niður er inn í aðstæður 

tímans og munu færa okkur heim sanninn um að Drottinn 

Jesús er hinn sami í gær, og í dag og verður um aldir.   

Hann er óumbreytanlegur Guð sem gefur án þess að 

ætlast til neins í staðinn nema það eitt að gjöfum hans séu 

veittar móttöku.   Við íslendingar höfum á undanförnum 

árum verið þátttakaendur í kreppunni, ef svo má að orði 

komast, og þurft eins og bandaríkjamenn og Evrópubúar 

að þola ýmsan skort og að litlir fjármunir séu í umferð og 

glímt við ónóga atvinnu, eins og þegnar þessara landa.    Í 

dag telst hver heppinn sem hefur fasta vinnu, og er ég 

einn af þessu heppnu mönnum með fastan samastaða að 
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þessu leiti.   Ég er verslunarmaður og afgreiði vörur yfir 

búðarborð í Reykjavík og tek við peningum sem ég set á 

eftir ofan í kassa sem er sérstaklega undir svoleiðis 

pappíra.” 

    Heyra mátti lagværan hlátur í salnum og einstaka hósta 

og ræskingar: 

    Örlygur Freyr hélt áfram og færðist nú eilítið í 

aukanna: 

    “ En ég trúi því að þessir tímar séu senn á enda, þótt 

einkennilegt sé að orði kveðið í skjóli þess sem á sér stað 

akkúrat á þessu augnabliki, þegar herjir Hitlers ryðjast 

yfir land og láð og taka hvert landið á fætur öðru og 

menn falla umvörpum í öllum þessum löndum þar sem 

stríðið geisar og ekkert útlit er fyrir annað en að 

áframhald verði á.   Nasisminn er staðreynd og stefna 

hans er útþenslustefna sem við höfum fengið veður af og 

eigum eftir að hafa af meiri afspurnir í gegnum fréttir 

fjölmiðla og fólki sem hingað kemur frá þessum stöðum 

og sem upplifir ástandið í eigin persónu.   

Togarasjómennirnir okkar, sem reglulega sigla með afla 

skipsins, og oft afla annarra skipa einnig til enskra og 

skoskra hafna sjá ýmislegt gerast á höfunum þó svo að 

þeir hafi ennþá blessunarlega sloppið með skrekkinn.   

Brýnt er að halda þessum mönnum upp í bæn og trúa því 

að Drottinn heyri bænir og varðveiti þá á ferðinni.   Eins 

og hann líka hefur lofað að gera, til að mynda í þessum 

ritningarstað sem ég ætla nú að lesa fyrir okkur öll sem 

hér erum stödd. “ 
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    Örlygur gekk að Biblíunni sinni sem lá opinn á 

ræðupúltinu á sviðinu, fletti í bókinni og fann staðinn og 

las: 

    “ Sjá, ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á 

ferðinni og leiða þig til þess staðar, sem ég hefi fyrirbúið.  

Haf gát á þér fyrir honum og hlýð hans röddu, móðga þú 

hann ekki, því að hann mun ekki fyrirgefa misgjörðir 

yðar, því að mitt nafn er í honum. “    (2Mós 23:20-21) 

   “ Þessi ritningarstaður er góður.   Hann minnir okkur á 

að við erum ekki ein. 

    Að Guð sjái fyrir öllum hlutum og sé til staðar ætti að 

útiloka allan ótta í hjörtum okkar.   En sé óttinn samt til 

staðar skulum við muna að við höfum aðgang að Jesús 

Kristi fyrir samfélagið við hann.   Ég veit ekki hvernig 

háttar til hér, hvort að héðan séu sjómenn sem sigla yfir 

hafið á þessum viðsjáárverðu tímum.   En sitji hér 

manneskjur sem eiga ástvini á þessum togurum eða á 

farskipum sem sigla með ferskan fisk og vörur til 

stríðandi landa er þessi og fleiri ritningarstaðir í Biblíunni 

ætlaðir.   Eina sem þið þurfið að gera er að vera 

stöðuglega á bæn til Jesús og minna hann á þessi orð og 

trúa því á eftir að Drottinn heyri bænir og verndi fólkið 

og flytji það heilt heim.    

    Jesús Kristur gaf niður sinn Heilaga Anda eftir 

uppstigninguna einmitt til að við sem á hann trúum fáum 

haldið reisn okkar og djörfung.   Hann er hinn sami þó að 

heimurinn ólmist og í honum rísi upp menn sem vilji 

sölsa allt undir sig og eru tilbúnir til að beita allri þeirri 

grimmd og hörku sem til þarf svo að draumur þeirra 
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rætist.   En Drottinn hefur sigrað allt óvinarins veldi og 

kærleikur hans mun síðastur tala í þessu stríði og fólkið 

aftur finna blíðan blæinn fara um hjarta sitt, huga og 

líkama og umhverfi og aftur skapa rúm til að byggja upp, 

þó að mikið brot eigi sér nú stað í sprengjukasti 

flugvélanna sem fljúga á milli landa með sín eyðandi öfl 

innanborðs sem deyða, limelsta og skapa örvæntingu hjá 

stórum hópi manna og kvenna sem eiga sér þá ósk 

heitasta að fá lifað hamingjusömu lífi með þeim sem því 

þykir vænt um. 

    Syndin, bræður mínir og systur, er afl sem kemur í 

gegn vilja Guðs og virðist því miður ávallt finna sér 

farveg inn í hjörtu fólks og fá hreiðrað um sig þar og 

valda spjöllum.   Já, vinir!   Syndin veldur spjöllum.   

Hún er enda óvægið afl sem hefur tilhneigingu til að 

blinda menn þannig að svartnættið eitt er framundan og 

þeir sjálfir fyllast hroka og stærilæti og telja sig mikla og 

merkilega menn í skjóli valds síns og eigin visku.   

Samkvæmt fregnum var mikill uppgangur í ríki Hitlers 

eftir að hann tók við völdum í Þýskalandi fyrir um tíu 

árum og hóf að undirbúa sitt stríð.   Á þann hátt líka tókst 

honum að blinda fólkið heima og marga aðra leiðtoga 

einnig og byggja upp með leynd her þrátt fyrri 

Versalasamningana.   Her sem nú flæðir yfir Evrópu á 

afar svæsinn og miskunnarlausan hátt. 

    Í mínum mannlega mætti sé ég ekki annað heldur en 

að Hitler takist ætlunarverk sitt og nái Evrópu undir 

járnhæl sinn, þó að ég hafi sagt annað í upphafi 

ræðunnar.   Það er trú mín á hinn upprisna og eilífa 

Drottinn sem sannfærir mig um getu Guðs og fullvissar 

mig um að hann láti engan hirða sitt af sér.   Drottinn 
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mun á sínum tíma teygja fram hönd sína og slá hinn 

hrokafulla leiðtoga og fella hann af stalli þeim sem hann 

nú stendur á og telur sig öruggann.   Til að sólin fái aftur 

skinið og fólkið lifnað við og gert það sem því er ætlað, 

þarf Guð að opinbera mátt sinn og megin í þessum 

ríkjum stríðshörmungana. 

    Sólin mun aftur ná að skína í þessum löndum þó að 

útlit sé dökkt og menn sjái ekki fyrir endann á hlutunum.   

Þá er líka gott að hugleiða að mannlíf hefur verið lengi til 

á þessari jörð og mannkynið lifað af margskonar 

hörmungar og óáran vegna syndarinnar.   Gleymum því 

ekki að jörðin er full af fólki þó að stór högg séu 

höggvinn í raðir manna um þessar mundir þá munum við 

samt lifa af og rísa upp úr öskustónni. 

    Drottinn hefur lofað að vernda sitt fólk og ég veit að 

hann stendur við sín orð.   Hann er trúfastur Guð með 

stóra áætlun sem felur í sér líf til heilla og blessunar en 

ekki vanblessunar. 

    Litla Ísland hefur ekki með öllu sloppið við átök hinna 

stærri og fjölmennari þjóða.   Sem kunnugt er kom 

hingað Breskt hernámslið sem enn er staðsett í landinu, 

því til varnar, að sagt er.   Breskir segjast hingað komnir 

vegna þess að þeir vildu vera á undan nasistunum sem 

höfðu augastað á landinu, samkvæmt upplýsingum frá 

njósnurum Breta staðsettir á þýskri grund.   Er alltént það 

sem talað er um um þessar mundir. 

    Ég og faðir minn Hermóður Freysteinsson, 

verkamaður í Reykjavík, vorum handteknir af einum 

varðflokki sama morgunn og hernámið gerðist, vegna 
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smá misskilnings. “ - Örlygur Freyr rakti í stórum 

dráttum söguna sem hann og faðir hans lentu í nokkrum 

vikum fyrr.    

    Á þessum nótum var fyrsta ræða Örlygs Freys 

Hermóðssonar á akri Guðs.   Salurinn var allur ein eyru 

og menn sátu hljóðir undir ræðu unga mannsins úr 

Reykjavík.   Ræða hans fyllti hjörtu manna von um að úr 

rættist hjá því.   Sumt af því fólki sem sat í salnum sá 

svartnættið eitt.   En núna komst eilítil ljósglæta inn, 

agnarlítill geisli sem þröngvaði sér inn um rifu, örlitla 

glufu í hjartanu en samt nógu stóra glufu til að lýsa upp 

agnarsmáan punkt og endurlífga vonina sem trúin er fær 

um að viðhalda. 

    Á eftir kom Ormur Knúts fram og þakkaði ræðumanni 

framlagið.   Kórinn steig fram.   Þuríður tók upp vasklút 

og þurrkaði sér um augun á meðan hún kom sér fyrir 

innanum hitt söngfólkið.   Eitthvað í ræðu Örlygs hafði 

snert svo við henni að hún gat ekki lengur haldið aftur af 

tárunum sem tóku að renna niður kinnar hennar. 

    Örlygur Freyr gekk til Brjáns Hilmars og kom sér fyrir 

við hlið hans.   Brjánn gaf honum olnbogaskot og leit 

uppörvandi til hans. 

    Örlygur laut að honum og hvíslaði í eyra hans: 

    “ Hvílíkur Guð sem við fáum að þjóna. “ 

    Brjánn tók undir orð hans og var honum innilega 

sammála og fannst Drottinn hafa opinberað sjálfan sig í 

ræðu Örlygs.   Sjálfur fann hann glöggt hvernig Heilagur 

Andi fór um salinn og trúði því jafnframt að margir inni 
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færu breyttar manneskjur út með ýmislegt í pokahorni 

eigin hjarta til að hugsa um.   Já, næstu daga. 

    Söngurinn ómaði og orgelið hljómaði aldrei fegurra en 

akkúrat núna. 

    Komið var að lokum stundarinnar.   Ormur Knúts steig 

fram og þakkaði samkomugestum og ræðumanni fyrir 

komuna og lauk stundinni með þeim orðum að ef einhver 

vildi þiggja fyrirbæn hjá þessum bræðrum úr “ 

Reykjavíkinni “ - eins og hann sjálfur sagði, væri þeim 

velkomið að koma fram.   Fólkið stóð á fætur og hélt til 

dyra.   Eini maðurinn sem þáði þetta boð var gamall 

maður sem studdist við staf.   Hann kom fram og gaf sig 

á tal við ungu mennina úr borginni.   Hann þráði fyrirbæn 

bæði fyrir sjálfum sér og barnabarni sínu, manni um 

tvítugt sem var í siglingum á einum togara gerðum út frá 

Hafnarfirði.   Gamli maðurinn sagðist stundum fá 

kvíðahnút í magann þegar hann heyrði fregnir af árásum 

kafbáta á skipalestir og fyndi sjálfan sig þá ósköp smáan. 

    Þeir buðu manninum að setjast á fremsta bekk.   

Örlygur Freyr lagði hönd á höfuð hans.   Brjánn settist 

við hliðina á gamla manninum og lagði sína hendi á bak 

hans.   Saman fóru þeir svo með bæn og Guð kom inn í 

bænina fyrir munn Brjáns Hilmars og flutti manninum 

þau skilaboð að hann skildi halda áfram að minnast 

barnabarns síns í bænunum og að veiklast ekki í trúnni 

heldur styrkjast og eflast. 

    Er þeir höfðu lokið fyrirbæninni stóð við hlið þeirra 

annar maður sem vildi fá sína fyrirbæn.  Manninum 

höfðu þeir ekki veitt athygli.   Er maðurinn var sestur 
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komu þeir auga á pípu sem stóð upp úr brjóstvasa 

jakkans.   Þarna var þá kominn vörubifreiðastjórinn sem 

hafði ekið nokkrum sinnum framhjá þeim fyrr um daginn 

á meðan losun Heklunar stóð. 

    “ Biðjið fyrir því strákar mínir að ég losni við þessa 

pípu.   Ég er farinn að nota hana full mikið og raunar 

meira heldur en ég sjálfur kæri mig um að gera. “ - 

maðurinn var einlægur í tali og vænti þess auðsjáanlega 

að Drottin tæki tóbaksnautnina frá honum. 

    Eftir bænina sagði Örlygur við vörubifreiðastjórann: 

    “ Nú er bara að trúa því að þú sért laus.   Að Drottinn 

hafi tekið löngunina frá þér. “ 

    Maðurinn jánkaði þessu og gekk eftir kirkjugólfinu og 

út. 

    Kvöldið var framundan.   Bjart var úti og fegursta 

veður.   Fuglar sungu glaðlega á greinum.   Söngur þeirra 

barst þeim til eyrna inn í kirkjuna.   þessir fuglar undu 

hag sínum hið besta og höfðu hvorki áhyggjur af stríði né 

kreppu mannanna.   Á þessum árstíma var enda fæða á 

hverju strái handa litlum fuglum og há tré sem hægt var 

að leita skjóls í, bæði fyrir köttum og ránfuglum sem 

svifu um loftin blá í leit að ætum bita. 

    Ormur Knúts sagðist hafa tvö laus rúm í 

barnaherberginu.   Börnin væru kominn í sveit og ekki 

væntanleg í foreldrahús fyrr en eftir réttir í haust.   Þar 

gætu því gist hjá honum í nótt. 
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    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr tóku boðinu fegins 

hendi.   Enda orðnir lúnir eftir langan og erilsaman dag.   

Þögnin ríkti innandyra.   Þrímenningarnir gengu rólegum 

skrefum í átt að dyrunum.   Á stéttinni stakk Ormur 

Knúts lyklinum í skrána sneri honum og varð þeim svo 

samferða niður tröppurnar.   Hjólin þeirra voru þar sem 

þeir skildu við þau.   Þeir tóku hvor sitt reiðhjól og gengu 

samferða gestgjafa sínum þangað sem þeir gátu hvílt 

lúinn bein og undirbúið sig fyrir átökin framundan.   

Tuttugu tonna bátur sigldi að bryggjunni sem skagaði svo 

mjó út í fjörðinn. 
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Nítjándi kafli 

    Bræðurnir voru ánægðir með kvöldið.   Drottinn kom 

fyrir sinn Heilaga Anda og opinberaði mátt sinn og dýrð 

á stundinni.   Þeir þurftu bara að vera uppteknir af vilja 

Guðs og að hlusta eftir fyrirmælum hans.   Hann hafði 

sýnt þeim hluti og opinberað þeim margt.   Fyrsta ræða 

Örlygs Freys tókst með ágætum og bar Drottni Jesús 

Kristi, höfundinum sjálfum, fagurt vitni.   Örlygur Freyr 

fann er Heilagur Andi tók yfir og gerði honum mögulegt 

að flytja Orðið með skörungsskap.   Guðs eina markmið 

er enda að styrkja hjörtu fólks og hvetja til áframhaldandi 

góðra verka í umhverfi sem hverjum manni er úthlutað. 

    Ormur Knúts var vingjarnlegur maður og lífsreyndur 

sem hafði lifað bæði súrt og sætt í sínu lífi og þurft að 

takast á við margháttaða erfiðleika.   Hann hafði gegnt 

hlutverki innan vébanda kirkjunnar í allmörg ár jafnhliða 

aðalstarfi sínu.   Húsvörslu í grunnskóla bæjarins.   

Ungur að árum varð Ormur Knúts fyrir snertingu af 

Heilögum Anda.   Sagan á bak við frelsunina er sérstæð.   

Á leiðinni heim sagði hann þeim sögu sína sem leiddi 

hann í faðm Jesús Krists: 

 

Vitnisburður Orm Knúts. 

 

    “ Ég er fæddur hér í bæ 17 júní 1880 og hef allið allan 

minn aldur.   Frá tólf ára aldri stundaði ég sjóróðra með 
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föður mínum allt fram á þrítugsaldur.   Þá fór ég í land til 

að sinna öðrum störfum.    

    Sem ungur maður tók ég þátt í að síga í Drangey á 

vorin og tíndi egg í sekk sem hékk utan á mér, eins og 

enn er gert.   Allt fór þetta slysalaust fram.   Í mörg vor 

hékk ég í bjarginu tengdur við þykkan vaðinn og 

sveiflaði mér á milli hreiðranna í þverhnípinu og tíndi 

egg í sekkinn og þurfti algerlega að treysta á mennina á 

bjargbrúninni, að þeir stæðu sína plikt og fylgdust með 

hverri hreyfingu minni.   Eitt árið fór ég sem oftar út í 

eyju ásamt níu manna hópi.   Allt var undirbúið 

samkvæmt venju.   Menn gengu upp á eyjuna og komu 

sér fyrir nálægt brúninni og settu hjólið sem vaðurinn 

rann eftir á staðinn þar sem síga skildi.   Ég spennti um 

mig beltið krækti vaðnum í lykkjuna og steig fram á 

brúnina og lét mig síga niður snarbrattan klettinn.   Stórar 

breiður af fugli flögraði í kringum mig og gargaði þessi 

lifandis ósköp.   Grjótið var hált af öllu fugladritinu.   En 

við því var lítið að gera.   Eggin lágu í hreiðrum sínum 

eins og búist var við og biðu þess eins að ég kæmi og 

tæki þau og flytti í bú þeirra sem væntu kjarnmikilla 

eggjanna. 

    Sigið gekk vel.   Mikið var af fugli og eggjum í 

bjarginu og greinilegt að varpið hafði gengið vel.   Í 

hverri glufu og skoru bergsins voru hreiður með eggjum 

í.   Allt benti því til að vera mín í bjarginu yrði stutt.   

Mér nægði enda að síga niður í mitt bjargið til að fylla 

pokann.   Þá gaf ég manninum á brúninni merki um að 

draga mig upp.   Ég fann er mennirnir uppi tóku 

hraustlega á kaðlinum.   Ég byrjaði að færast hægt og 

örugglega upp hamravegginn.   Í eitt skiptið er mér varð 
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litið upp eftir hrikalegu berginu gerðist það sem allir 

sigmenn óttast.   Stór steinn hafði losnað og stefndi hann 

beint á höfuð mitt á ógnvænlegum hraða. “ 

    “ Piltar!...... “   

    Ormur Knúts þagnaði, renndi fingrum sínum í gengum 

hárið, klóraði sér á eftir hraustlega í höfðinu og hélt svo 

áfram:  

    “ Hið eina sem ég gat gert var að hrópa til Drottins.   

Einhver trúarneisti var greinilega til staðar í hjartanu sem 

ég greip óafvitandi til á þessari ögurstund í mínu lífi.    

    Ég sagði við Drottinn að ef hann bjargaði mér úr 

mínum háska myndi ég þjóna honum það sem eftir væri 

ævinnar.   Og kraftaverkið gerðist.   Steinninn breytti 

stefnu eins og ósýnileg hönd kæmi við hnullunginn.   

Stefnubreytingin varð þess valdandi að steinninn rétt 

straukst við handlegg minn í stað þess að lenda í höfðinu 

af öllu afli, líkt og allt útlit var fyrir á tímabili.   Ég slapp 

með skrekkinn, en hlaut ljótt mar á ofanverðum 

handleggnum sem tók mig um þrjár vikur að jafna mig 

af.    

    Maðurinn sem fylgdist með mér af brúninni varð 

skelfingu lostinn er hann sá stóran steininn kljúfa loftið.   

En hann varð vitni að því þegar grjótið breytti stefnu og 

smaug fram hjá mér og hafnaði í sjónum fyrir neðan með 

miklum gusugangi.   Er ég kom upp á brún klettsins varð 

mér ljóst hversu félögum mínu var brugðið en samt 

ólýsanlega fegnir að ekki fór verr.   En svona er bjargið, 

vinir mínir.   Það gefur, en tekur og sinn toll og stundum 

sleppa menn naumlega frá þessari viðureign. 
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    Eftir á að hyggja tel ég að þarna, hangandi utan á 

Drangey með steininn stefnandi beint á mig hafi ég tekið 

á móti frelsaranum inn í mitt hjarta án þess að gera mér 

fulla grein fyrir því.   Þetta laukst allt upp fyrir mér 

nokkrum árum síðar, er ég settist niður og rifjaði atvikið 

upp.   Eftir atburðinn hef ég ekki sigið í eyjuna en 

nokkrum sinnum farið þangað út með hópi.   Til þá að 

hjálpa til og miðla til hinna yngri manna og segja þeim 

hvernig best sé að haga sér utan á berginu. “ 

    Bræðurnir lofuðu Guð og þökkuðu honum fyrir að fá 

að heyra vitnisburð manns sem þeir þekktu ekki en höfðu 

lítillega kynnst á stuttri stund sem liðin var frá komu 

þeirra til bæjarins. 

 

Heima hjá Ormi Knúts 

    Mennirnir nálguðust heimili Orms Knúts.   Fáir voru á 

ferli um þetta leiti dags og greinilegt að bæjarbúar héldu 

sig innandyra.   Þó sást einstaka maður vera að stússast 

eitthvað í kringum kartöflurnar sem hann setti niður um 

vorið.   Kartöflugrösin voru að byrja að koma upp úr 

moldinni og veifa deginum með litlum blöðum sínum.   

Arfinn var og mættur og kapphlaupið hafið ofan í 

moldinni hvor hefði betur í glímunni, nærandi jarðeplin 

eða arfinn sem reyndi að ræna frá nytjajurtunum næringu 

sinni og hefta vöxtinn og gera rýrari en áætlanir gerðu 

ráð fyrir.   Í morgunsárið mundi bærinn lifna við og hjól 

atvinnulífsins byrja að snúast eftir þögn kvöldsins og 

næturinnar og hver sem vettlingi veldi og möguleika 
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hefði tæki á honum stóra sínum og léti sitt ekki eftir 

liggja í hinu daglega amstri.    

    Fáeinum metrum fyrir framan sig sáu mennirnir hvar 

einmannleg læða smeygði sér í gegnum grindverk og 

strauk mjúkum feldi sínum upp við grindverkið.   Læðan 

mjálmaði ámátlega til mannanna.   Engu var líkara heldur 

en að kisa greyið vildi spyrja þá um hvar eiginlega vænan 

fugl væri að finna sem hægt væri að setja klær sínar í og 

fara með á afvikinn stað og seðja ímyndað hungur sitt, 

sem náttúrulegt veiðieðli kattarins vakti í honum. 

    Örlygur Freyr minntist vinar síns, hins bröndótta Brúsa 

sem oft kom til hans og mætti honum við tröppurnar 

heima á Hrísmóum 7 og yfirgaf hann ekki fyrr heldur en 

hann hafði lotið niður að honum og strokið um bak hans.   

Þetta vakti honum ljúfar minningar: 

    “ Hver ætli klappi honum Brúsa mínum á meðan mín 

nýtur ekki við? “ - hugleiddi Örlygur Freyr á meðan þeir 

gengu saman áleiðis til staðarins sem þeim bauðst gisting 

á. 

    Mennirnir gengu samhliða til næturstaðar síns.   Hver 

hugsaði sitt í kvöldkyrrðinni.   Hver maður, með sínar 

sjálfstæðu hugsanir, er enda heimur út af fyrir sig sem 

engin nema hann einn veit um og skaparinn sem skóp 

hann. 

    Þrímenningarnir stóðu við hliðið að heimili Orms 

Knúts.   Gestgjafinn tók um snerilinn og lauk upp fyrir 

bræðrunum hliðinu og þeir gengu með reiðhjólin sín inn 

á lóðina og svo eftir gangstígnum áleiðis heim að húsinu 

og lögðu þau frá sér utan í bárujárnsklæddan húsvegginn. 
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    Kolareykur kom upp um reykháfinn.   Einstaka neisti 

flaug út í loftið og slokknaði skömmu síðar.   Húsfreyjan 

hafði brugðið sér niður í kjallarann og mokað nokkrum 

skóflum af kolum inn í eldstæðið til að fá eilítinn yl inn í 

vistarverurnar áður heldur en hún og maður hennar 

gengju til náða.   Á Íslandi kólnar oft á kvöldin þó enn sé 

sumar og því betra að skerpa eilítið á hitanum inni til að 

mönnum líði vel og geti undirbúið svefn næturinnar án 

kuldahrolls og jafnvel skjálfta í líkamanum. 

    Nokkrum húsalengjum neðan við hús Orms Knúts 

sáust fjórar kýr vera á beit á allstóru túni í eigu 

bæjaryfirvalda sem húsráðendur höfðu afnot af.   Kýrnar 

voru ætlaðar heimilismönnum.   Kýrnar fengu hluta 

blettsins til beitar en hinn parturinn var notaður til að fá 

hey handa skepnunum yfir vetrarmánuðina. 

    Stundum var þetta fólk aflögufært um mjólk sem 

náunginn naut þá góðs af gegn hóflegri greiðslu.   Margir 

átti í fórum sínum fimm lítra mjólkurbrúsa sem þeir 

notuðu til að kaupa sér mjólkurlögg í og bönkuðu þá 

gjarnan hjá þessu fólki með litla mjólkurbrúsann sinn í 

hendinni og komu þaðan með fullan brúsana af hvítri, 

tærri og bragðgóðri mjólk, beint úr kúnni.   Stundum var 

þetta fólk ekki aflögufært.   Og urðu menn þá frá að 

hverfa með brúsann sinn jafnléttan. 

    Heimili Orms Knúts var stakt hús um fjörtíu og fimm 

fermetrar að flatarmáli með einu herbergi í risi sem 

börnin þeirra höfðu til umráða og bræðurnir mundu gista 

í yfir nóttina.   Á jarðhæð var eldhús og tvo herbergi sem 

gengið var í úr eldhúsinu, ásamt litlu búri.   Undir öllu 

húsinu var svo kjallari.   Lítill skúr stóð við hlið 
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íbúðarhússins og í honum kamar.   Hús Orms Knúts og 

fjölskyldu og umhverfið allt var ekki ósvipað því sem 

Örlygur og foreldrar hans bjuggu í á Hrísmóum 7 í 

Reykjavík, nema að heimili Örlygs státaði af 

vatnssalerni.   Sem þótti mikil þægindi.   Stefna yfirvalda 

og sveitarfélaga var að koma vatnsalerni fyrir í hverju 

húsi og gera kamarmenninguna hringinn í kringum landið 

útlæga úr samfélaginu.    

    Lóðin var afgirt hringinn í kring og stóð húsið svolítið 

frá veginum.   Framan við dyrnar var stétt sem lögð var 

sex hellum sem saman mynduðu eins og hálfs fermetra 

steyptan flöt.   Kassi með garðáhöldum- og fáeinum 

handverkfærum í lá til vinstri við innganginn og við hlið 

kassans forláta hjólbörur til ýmsa nota. 

    Er þeir gengu fyrir hornið opnaðist útidyrahurðin og út 

kom kona á miðjum aldri.   Konan var  með litla 

gólfmottu í hendinni sem hún hóf að bursta rykið úr.   

Þarna var kominn kona Orms Knúts María 

Reinharðsdóttir sem lengi hafði starfað sem kennari við 

barnaskólann og kennt börnunum reikning og skrift, 

ásamt lestri.   Hjónin tilheyrðu því heppna hópnum með 

starf sem þau gengu að vísu.   Guð hafði sannarlega 

blessað þessi hjón, bæði með atvinnu, barnaláni og góðri 

heilsu og trú á hinn upprisna Son Guðs Jesús Krist.   

María Reinharðsdóttir fæddist aldamótaárið og var 

nokkrum árum yngri heldur en maður hennar. 

    “ Góða kvöldið frú mín.” - Ormur Knúts heilsaði konu 

sinni glaðlegri rödd og kynnti gestina fyrir henni og 

greindi frá því um leið að hann hefði boðið þeim 

næturgistingu.    
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    “ Ég veit núna hvers vegna mér datt í hug að baka 

jólakökuna sem afgangs varð er skólinn bauð 

kennurunum upp á rjúkandi jólaköku með kaffinu eftir að 

skólastjórinn boðaði alla kennara skólans á sinn fund í 

dag til að ræða næstu önn skólans í haust.   Matseljan 

notaði ekki allt deigið sem hún útbjó og gaf mér restina 

af því.   Og dugði það í eina köku. 

    En endilega tillið ykkur við eldhúsborðið.   Ég kem 

svo eftir augnablik og helli upp á gott kaffi handa okkur 

og ber fram bakkelsið:   

    Strákar!   Þar vorum við heppnir “  -  sagði Ormur 

Knúts og bauð þeim að ganga inn í sitt hús. 

    Gólfmottan sveiflaðist upp og niður í höndum Maríu 

og rykið sem úr henni kom skilaði sér út í andrúmsloftið 

og lagðist fínlega ofan á jörðina eftir að hægur andvarinn 

bar það eilítið um loftið.  Smellir kváðu við þegar mottan 

brotnaði saman og skall utan í hinn helminginn af sjálfri 

sér við hreyfingar handleggjanna. 

    Tíu mínútum síðar sat fólkið saman við eldhúsborðið.   

Nýbökuð og volg jólakaka lá á diski á miðju borði.   

María hellti rjúkandi kaffi í bollanna sem lágu ofan á 

dúkklæddri borðplötunni.   Ormur Knúts tók fram hníf og 

skar með honum fjórar sneiðar af girnilegri kökunni. 

    Fólkið spjallaði um þjóðmálin og það sem að þeirra 

áliti var efst á baugi: 

    “ Ritstjórar blaðanna í borginni lágu laglega í því um 

daginn er rannsóknarlögreglan kallaði þá alla með tölu á 

sinn fund eftir að Dómsmálayfirvöld sendu henni bréf þar 
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sem bent var á að blöðin þeirra hafi hvað eftir annað 

brotið lagafyrirmæli sem gefin voru út síðastliðið haust 

um að banna allar frásagnir um ferðir skipa, farm þeirra 

og farþega. 

    Mér finnst það alveg sjálfsagt mál að ekki sé verið að 

blása of mikið út hvar, hvenær og hvert skipin okkar séu 

að fara.   Aldrei er að vita nema óvinurinn rekist á þessar 

auglýsingar og sjái ástæðu til að sitja fyrir þessum 

skipum og sökkva þeim.   Annað eins gerist í þessum 

hildarleik sem veröldin öll er nú vitni að og stór hluti 

mannkynsins er þátttakandi í “ -  

    Ormur Knúts vakti athygli á málinu og fannst bréf 

Dómsmálayfirvalda vera fyllilega réttmætt í skjóli 

aðstæðna sem ríktu í löndunum: 

    “ Má vera.   En ritstjórarnir sluppu með áminningu og 

sekt í þetta skipti “ - sagði Brjánn Hilmars: 

    “ Samt finnst manni dálítið skrítið að frétta- og 

blaðamönnum sé meinað að flytja fólki fréttir þegar haft 

er til hliðsjónar að skipafréttirnar eru afar gagnlegar 

landsmönnum öllum sem vilja og þurfa að vita um 

hvenær skipið þeirra er væntanlegt og hvenær þeir geti 

vænst vörunnar eða vitað um næstu ferð til Reykjavíkur 

eða frá Reykjavík.   Fyrir þá sem þurfa að leita út fyrir 

landsteinanna og nota þjónustu þessara skipa eru 

upplýsingar blaðanna og útvarpsins afar brýnar og 

mikilvægar mönnum. “ 

    Brjánn teygði sig í kökuna og skar sér sneið sem hann 

lagði á diskinn sinn og dreypti á eftir á sjóðheitu kaffinu. 
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    “ Það er vissulega rétt “ - Örlygur Freyr blandaði sér í 

samræðurnar. 

    “ Hinu er samt ekki að neita að leynd á sumum sviðum 

er nauðsýnleg þegar hætturnar leynast í höfunum af 

mannavöldum og vitað er kafbátarnir og 

orrustuflugvélarnar svífast einskis og beina banvænum 

vopnum sínum hvert sem er og engin maður er 

raunverulega óhultur fyrir óværunni sem siglir um 

hafflötin.   Í þessu ljósi er áminning 

rannsóknarlögreglunar skiljanleg.    Stríðstímar hefta 

frelsi manna til flestra athafna sem blöðin og aðrir 

fjölmiðlar verða vitaskuld að virða.   Að gerast brotlegur 

við lög kallar fram viðbrögð yfirvalda.   Í 13 kafla 

Rómverjabréfsins er fjallað um stöðu og vald ríkisstjórna. 

“  

    “ Ritstjórarnir sluppu að vísu við sekt og hlutu 

einvörðungu áminningu.   Allavega í þetta skipti “ - 

Ormur Knúts skaut inn leiðréttingu....: 

    “ Elskurnar mínar fáið ykkur meira kaffi og endilega 

klárið kökuna á meðan hún enn er volg. “ - sagði María 

og fyllti kaffibollann sinn á barma svo við lá að flæddi 

yfir. 

    “Ææ.   Óskaplegur klaufi get ég verið “ - sagði hún og 

beygði sig niður og bar varirnar að bollanum og saup úr 

honum til að minnka líkurnar á að kaffið slettist á 

hreinan, skrautlegan og hvítan dúkinn sem lá ofan á 

borðinu vegna gestanna sem óvænt komu í hús þeirra 

hjóna. 
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    Örlygur Freyr sat með opna Biblíu og bað leyfis um að 

fá að lesa hluta úr 13. kafla Rómverjabréfsins, fyrst að 

umræðan hafði sveigst inn á þessar brautir.   Hann las: 

    “ Sérhver maður hlýði þeim yfirvöldum, sem hann er 

undirgefinn.   Því ekki er neitt yfirvald til nema frá Guði, 

og þau sem til eru, þau eru skipuð af Guði.   Sá sem veitir 

yfirvöldunum mótstöðu, hann veitir Guðs tilskipun 

mótstöðu, og þeir sem veita mótstöðu munu fá dóm sinn.   

Sá sem vinnur góð verk þarf ekki að óttast valdsmennina, 

heldur sá sem vinnur vond verk.   En viljir þú eigi þurfa 

að óttast yfirvöldin, þá gjör það sem gott er, og muntu fá 

lofstír af þeim.   Því að þau eru þjónn Guðs þér til góðs.   

En ef þú gjörir það sem illt er, þá skaltu óttast.   

Yfirvöldin bera ekki sverðið ófyrirsynju, þau eru Guðs 

þjónn, hegnari til refsingar þeim er aðhefst hið illa.   

Þess vegna er nauðsynlegt að hlýðnast, ekki einungis 

vegna hegningarinnar, heldur og vegna samviskunnar.   

Einmitt þess vegna gjaldið þér og skatta, því að 

valdsmennirnir eru Guðs þjónar, sem annast þetta. “  

(Róm 13:1-6) 

    Fólkið sat enn dálítinn tíma við eldhúsborðið og ræddi 

margt og lagði Biblíuna upp að ástandinu í heiminum og 

reyndi að sjá þessa atburði með augum hins trúaða 

manns.   Biblíur fólksins voru allar komnar upp á 

eldhúsborðið og lágu opnar við hlið kaffibollanna og 

tómra kökudiskanna.   Menn flettu fram og til baka í 

hinni helgu bók eftir því hvar menn voru staddir í 

umræðunni og hverju fólkið var að velta fyrir sér og leita 

eftir.   Umræðan færðist frá þessu veraldlega vafstri og 

stríðsbrölti yfir í Biblíustund með gleði og fögnuði, 

eftirvæntingu og spenningi sem slík stund fæðir af sér.   
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Allskonar spurningar og vangaveltur fæddust og fram.   

Fólk skoðaði sem aldrei fyrr frásagnir 

Opinberunarbókarinnar.   Einkum þá kaflann þar sem 

talað er um dýrið. 

    María opnaði bókina, fann það sem hún leitaði að og 

bað fólk að hlusta.   Hún las: 

    “ Og ég sá dýrið og konunga jarðarinnar og hersveitir 

þeirra safnaðar saman til að heyja stríð við þann, sem á 

hestinum sat, og við herlið hans. “  (Opb 19:19) 

    Allir við borðið voru sammála um að tíminn styttist og 

að endurkomu Drottins væri fyrir dyrum og að hann 

mundi leysa sitt fólki til sín og smala þeim saman til 

fundar við sig í loftinu.   Eins og greint er frá í 1 

Þessalóníkubréfi, 4 kafla. 

    Á þessum uppbyggilegu nótum voru samræðurnar 

þetta fyrsta kvöld bræðranna á ókunnugum stað fjarri 

foreldrahúsum en samt innan um andleg systkini sín.   

Fólki sem talaði sama tungumál og þeir sjálfir völdu 

orðið að nota fyrir sig, ásamt að gera Jesús Krist 

opinberan í hverju verki sem þeir tækju sér fyrir hendur 

að vinna.   Jesús var málið.   Jesús var sá sem hjarta 

þeirra sló til.   Hann var það sem þeir elskuðu mest.   

Númer tvö var samfélagið og samskipti við annað kristið 

fólk, fjölskylda og aðrir nákomnir ættingjar. 

    þetta kvöld höfðu þeir átt yndislegt samfélag við 

eldhúsborð í litlu húsi á landsbyggðinni í eigu Orm Knúts 

og Maríu Reinharðsdóttur.   Sjálf voru þau afskaplega 

þakklát ungu mönnunum úr höfuðborginni sem vörðu 
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tíma sínum í að tala við þau um helsta hugðarefni sín, 

Biblíuna og frelsarann Jesús Krist.  

    Orðið var framorðið og kominn tími til að taka á sig 

náðir.   Lítil vindhviða skalla á opinn eldhúsgluggann og 

tókst að hrista hann og framkalla svolítið glamur í 

gluggajárninu sem hélt glugganum opnum og hreyfa um 

leið eldhúsgardínurnar sem héngu fyrir glugganum.   Sem 

eins og lifnuðu við.   María vildi hleypa inn svolítið af 

fersku lofti, líkt og til siðs var að gera á hennar heimili 

rétt áður heldur en menn gengju til náða.   Hver 

manneskja hefur sína eigin sérvisku og vana. 

    Málningin í gluggakistunni var byrjuð að flagna af.   

Málið horfði til betri vegar.   Fyrr um daginn hafði Ormi 

Knúts áskotnast einn dós af hvítri lakkmálningu í 

Kaupfélaginu sem Grímur afgreiðslumaður rétti honum 

er hann kom þangað til að athuga með gólflímið til að 

líma með gólfdúkinn í anddyri kirkjunnar.   Hvítu 

lakkmálninguna hugðist hann svo nota til að lappa upp á 

gluggana í húsinu heima sem lágu undir skemmdum 

vegna ónógs viðhalds og kannski lélegs byggingarefnis í 

upphafi. 

    Allt útlit var fyrir að Örlygur og Brjánn vöknuðu inn í 

gott ferðaveðurveður um morguninn.   Komið var vel 

fram yfir miðnætti er fólkið stóð upp frá borðinu og gekk 

til herbergja sinna.   Herbergið sem bræðurnir fengu til 

afnota í risinu var gert klárt.   María dreif sig upp á loft til 

að búa um rúmin. 

    Á meðan hún athafnaði sig á loftinu brugðu Örlygur 

Freyr og Brjánn Hilmars sér út fyrir og tóku farangurinn 
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af hjólunum og báru inn í ganginn til að verja hann fyrir 

hugsanlegri rigningu um nóttina.   Fólkið bauð hvort öðru 

góða nótt og Guðlega drauma.   Eftir andartak var 

kominn ró í húsið.   Var fólkið enda orðið þreytt eftir 

daginn og hvíldinni fegið. 

    Örlygur Freyr sat á rúminu sínu og fletti í Biblíunni.   

Honum langaði til að lesa nokkur vers áður en hann 

legðist út af og sofnaði.   Brjánn Hilmars var kominn 

með sængina yfir sig og um það bil að festa svefn.   

Örlygi Frey var litið yfir á rúmið sem hann lá í og sá þá 

glitta í hvítt handfang undir hvílunni.   Þarna var 

næturgagnið geymt sem gott gat verið að grípa til ef 

skinnsokkurinn fylltist yfir nóttina og krefðist tafarlausrar 

losunnar.    

    Við enda litla herbergisins stóð lítill gluggi sem vísaði 

í átt að sjónum.   Örlygur Freyr reis á fætur og gekk að 

glugganum.   Brak heyrðist í gólffjölunum.   Hann leit út.   

Háreistur turn kirkjunnar blasti við augum hans.   Ágætt 

útsýni var og út á sléttan sjóinn.   Þar var enginn maður á 

ferð og bátur hvergi sjáanlegur.   Bara fuglar sem bárust 

um hafflötinn eins og korktappar sem fljóta stefnulaust á 

yfirborðinu fyrir mátt straumanna sem ríkja neðansjávar 

og neita allri hvíld.   Ró var yfir mönnum og skepnum á 

þessum tíma sólahringsins. 

    Aðra sögu var að segja þegar kom út í hinn stóra heim 

þar sem þjóðirnar bárust á banaspjótum.  Nóttin var tími 

sprengjuflugvélanna sem komu yfir hýbýli fólksins til að 

varpa niður banvænum farmi sínum og hverfa aftur sömu 

leið og þær komu.   Sumar af þessum flugvélum komu 

aldrei til baka.   Þær og áhafnir þeirra máttu þola sömu 
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örlög og margir borgarar þoldu sem sprengjurnar lentu á.   

Mikill blóðtaka átti sér nú stað og engin friður þar sem 

miskunnarlaus hermaskína mannanna fór um. 

    Örlygur Freyr las í Biblíunni sinni stutta stund og 

lagðist svo til svefns.   Hann heyrði rólegan og reglulegan 

andardrátt Brjáns Hilmars og þakkaði Guði fyrir að hann 

skildi ná að sofna svo fljótt.   Hvíld svefnsins er enda 

nærandi og styrkir bæði huga, hönd og anda mannsins. 

    Nóttin flutti ungu mönnunum góða og endurnærandi 

hvíld. 

    Um áttaleytið morguninn eftir komu þeir niður og 

mættu Ormi Knúts og Maríu.   Þeir voru klæddir 

skjólgóðum flíkum því til stóð að stíga reiðhjólin og hjóla 

út í guðsgræna náttúruna og taka því sem hún hafði 

handa þeim.   Hafragrautur beið þeirra í potti á 

eldhúsborðinu, ásamt súru slátri í skál úr tunnu sem 

geymd var í kjallaranum.   Slátrið var frá síðastliðnu 

hausti en samt ferskt. 

    Eftir næringarríka máltíð kvöddu þeir þessa góðu vini 

sína og bundu farangurinn á hjólin sín og stigu á bak og 

hjóluðu sem leið lá út fyrir byggðina og á vit sveitarinnar.   

Hvar þeir myndu fyrst drepa niður fæti í sveitinni varð 

Drottinn að benda þeim á.   Allt var opið, að þeim fannst. 

    Ormur Knúts og María kona hans gengu með þeim upp 

að hliðinu.   Þar kvaddist fólkið.   Hjónin horfðu á eftir 

þeim uns þeir hurfu fyrir næstu beygju þar skammt frá.   

Ormur Knúts og Þuríður gengu hljóð til baka.   Þau höfðu 

kynnst tveimur ungum mönnum, eldhugum, sem fengið 
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höfðu á hjarta sitt hið verðuga verkefni að fara og boða 

fólki hinn upprisna og eilífa Jesús Krists. 
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Sveitin framundan 

20 kafli 

 

    Ferskur andblær lék um andlit Örlygs Freys og Brjáns 

Hilmars er þeir stigu hjólin eftir götum bæjarins.   

Sauðárkrókur var vaknaður af dvala kvöldsins og 

næturinnar.    

    Þeir mættu nokkrum bifreiðum á ferð sinni á vit 

sveitarinnar.   Þetta voru einkum vöru- og flutningabílar, 

en minna um einkabíla.   Einstaka reiðhjól sáust á ferð 

með mönnum sitjandi á.   Margt kom til greina sem 

ákvörðunarstaðir.   Menn hafast enda misjafnt að í þessu 

byggðarlagi sem byggði afkomu sína mikið á þjónustu 

við landbúnaðinn ásamt að verka afla bátanna sem réru 

frá staðnum.  

    Sendill á sínu sendlareiðhjóli sem búið var að hlað 

nokkrum kössum á grindina framan við stýrið gerði sig 

kláran til að afhenta kaupanda vöruna.   Sendillinn settist 

á hjólið og fór rakleitt niður á bryggju.   Kokkurinn á 

einum bátnum beið eftir kostinum sem hann pantaði 

daginn áður í Kaupfélaginu.   Báturinn lá bundinn við 

bryggju vegna tafa sem bilað spil orsakaði.   En nú var 

áhöfninni ekkert að vanbúnaði að sleppa endum og halda 

til hafs.  Að fara matarlausir var tómt mál að tala um. 

    Yfirbyggð vörubifreið af gerðinni Ford kom.   Kassi 

bifreiðarinnar var merktur á báðum hliðum.   Efst stóð “ 

Kaupfélagið “ og var nafnið áberandi.   Teiknuð mynd 
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sem lýsti í stórum dráttum hugsjón Kaupfélagsins og 

Samvinnumanna blasti við á hliðinni.   Myndin sýndi 

bónda á skyrtunni með uppbrettar ermar vera að raka hey 

og annan bónda slá með orfi.   Einnig mjólkurpallur með 

nokkrum mjólkurbrúsum á og mjólkurbílstjóra vera að 

lesta mjólkurbílinn.   Og kýr á beit.   Ef vel var gáð mátti 

einnig sjá hana og fáeinar hænur vappa um á hlaðinu og 

heimsætu strá korni úr fötu.   Myndin var unninn af 

manni sem hafði góða hæfileika til að mála og teikna 

með næmt skyn á samsetningu hinna mismundi lita.   

Bifreiðin sem þeir mættu var notuð til að sækja mjólkina 

til bændanna og skírði tilurð myndanna á hliðum 

yfirbyggingarinnar. 

    Út í vegarkantinum til vinstri sáu þeir í bakið á tveimur 

mönnum sem gengu rólegum skrefum heimleiðis.   

Mennirnir ræddu saman á leiðinni og voru klæddir 

hefðbundnum vinnufatnaði verkamanna og báru húfu á 

höfðinu með deri á.   Þessir menn skáru sig á engan hátt 

frá fjöldanum.   Hvorki í klæðaburði né hegðun og virtust 

á allan hátt vera ósköp venjulegir menn.   Þegar þeir voru 

samhliða þessum mönnum rann upp fyrir þeim ljós að 

þetta voru sömu menn sem daginn áður höfðu staðið upp 

á vörubílspallinum og húkkað króknum úr varningnum 

sem hífður var upp úr lest Heklunnar daginn áður. 

    Er þeir voru komnir nokkra metra framúr þeim fannst 

þeim þeir þurfa að stoppa og spjalla stutta stund við þá.   

Og þar sem þeir voru einmitt á ferðinni til að hitta fólk 

var ekki úr vegi að taka á sig rögg og tala lítillega við þá.   

Þeir sveigðu reiðhjólin yfir á hinn vegarhelminginn og 

stöðvuðu út í kantinum og sátu kyrrir á reiðhjólum sínum 

og biðu komu mannanna. 
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    Mennirnir gengu rólega í átt til þeirra og voru 

greinilega ekkert að flýta sér. 

    Er þeir komi nær buðu Örlygur Freyr og Brjánn 

Hilmars þeim góðan daginn og spurðu hvort þeir mættu 

ekki ræða stuttlega við þá um Jesús Krist. 

    Mennirnir urðu undrandi á spurningunni en sögðust 

það svo sem vera í lagi.   Þeir væru hvort eð er ekkert 

sérstakt að gera þessa stundina. 

    “ En á hvaða ferðalagi eru þið? “ - spurði annar 

mannanna. 

    Örlygur Freyr svaraði: 

    “ Við komum úr Reykjavík og erum á ferðinni til að 

segja mönnum frá frelsisverki Drottins sem hann vann á 

krossinum. “ 

    “ Svo að þið eruð kristniboðar?   Háheilagir menn, trúi 

ég.   Þetta er í fyrsta skipti sem slíkir menn mæta   -   að 

minnsta kosti mér. “  

    Maðurinn fór uppundir peysuna sem hann var í og sótti 

sígarettupakka sem var í skyrtuvasanum og kveikti sér í 

sígarettu og blés reyknum út í loftið og myndaði 

reykhringi með munninum um leið hann andaði reyknum 

frá sér. 

    “ Komuð þið ekki með Heklu í gær? “ 

     Örlygur Freyr kvað það rétt vera. 
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    “ Mér fannst ég kannast við svipinn þegar ég sá ykkur 

hjóla framhjá áðan.   En hvað fær menn til að ferðast út á 

land til að boða  -  hérna  -  kristna trú? “ 

    “ Það er köllun, vinur.   Guð kallar og þegar Guð kallar 

snertir hann við hjörtum fólks og kærleikur hans knýr 

manninn svo af stað. “  -  Örlygur hafði enn orðið: 

    “ Jaahá.  -  Kallar Guð? “ 

    Maðurinn snéri sér að félaga sínum sposkur á svip og 

svo aftur að bræðrunum. 

    Brjánn Hilmars var kominn með Biblíu í hönd sem 

hann fletti í á meðan mannagreyin reyndu að skilja í 

hverju þeir eiginlega væru lentir með þessum samræðum 

sínum við reykvíkingana tvo, sem í ofanálag voru 

kannski með lausa skrúfu í höfðinu. 

    Maðurinn hélt samtalinu áfram: 

    “ Ja hérna!  -  Kallar Guð?  -  Bara sisvona? “  -  

Maðurinn var ekki alveg með á nótunum. 

    “ Bara sisvona “  -  Endurtók Örlygur Freyr. 

    “ Ef Guð kallar þá ætla ég á kalla á hann og biðja hann 

um að kalla á mig. “ 

    Maðurinn bar lófana upp að munni sínum og myndaði 

eins og trekkt: 

    “ Guð! “  -  Maðurinn hrópaði út í loftið: 
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    “ Kallaðu á mig!   Snertu þarna...  -  Hvað heitir það nú 

aftur?  -  Nú mann ég það.  -  Hjarta mitt! “ 

    Hann lagði lófann við eyrað til að hlusta, og sagði eftir 

stutta stund: 

    “ Ég heyri ekki nokkurn skapaðan hlut.   Eina sem 

berst til mín er söngur þrastarins sem situr í trénu þarna. “  

-  Maðurinn benti á stakt tré á berangri sem stóð til hliðar 

við þá þar sem hinn syngjandi þröstur var og söng af 

sannri innlifun: 

    “ Strákar mínir!   Ég er verkamaður og mæti hjá 

verkstjóranum og hverjum morgni. “  -  sagði maðurinn.   

Hann hélt áfram: 

    “ Stundum er ég heppin og fæ vinnu, jafnvel fram á 

kvöld.   Í dag var heppnin fjarri mér og félaga mínum svo 

að nú eigum við kauplausan dag í dag en þurfum að sjá 

fyrir konu og börnum.   Reynið að selja mér eitthvað 

annað heldur en einhverja  -    -  köllun Guðs.   

Fyrirgefið, en ég hef bara ekki tíma fyrir svona 

kjánaskap.   Þvílíkt og annað eins bull.   Ég er vinnandi 

maður. “ 

     Mennirnir gerðu sig líklega til að fara sína leið. 

    “ Velkominn í hópinn. “  -  greip Brjánn Hilmars 

frammí fyrir honum: 

    “ Sjálfur hef ég þurft að búa við sama kost og þú 

bróðir í mörg undangengin ár og mætt hjá mínum 

verkstjóra upp á von og óvon um handtak.   Bara 

velkominn í hópinn.   Hópinn sem alltént reynir. “ 
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    Orð Brjáns Hilmars eins og snéru huga þeirra og gerðu 

að verkum að þeir völdu að staldra lengur við.   Voru þeir 

enda óundirbúnir undir þetta skyndilega innskot Brjáns. 

    Maðurinn sem hafði orð fyrir þeim leit á Brján og virti 

hann stundarkorn fyrir sér.   Hann var enn ekki alveg 

með á nótunum og ekki viss um hvort mennirnir væru 

með öllum mjalla eða hreinlega að spila með þá. 

    Allt benti til að um klúður Örlygs og Brjáns væri að 

ræða með því að stoppa og taka mennina tali.   Þeir 

skynjuðu reiði mannsins sem hafði orð fyrir þeim.   Hann 

kreppti í sífellu hnefanna og slakaði á þeim til skiptis og 

virtist vera reiðubúinn til að beita þeim á réttu augnabliki 

ef samtalið gengi “ út í frekari vitleysu. “   Augnaráð 

hans var hvasst og hart og varirnar sömuleiðis 

samanherptar. 

    Hinn maðurinn var rólegri.   Um morguninn hafði 

hann vaknað eins og aðra morgna og gengið til 

verkstjórans til að biðja hann um handtak, sem ekki hafði 

gerst í þetta skipti.   Þessi maður átti ekki von á öðru en 

að heimferðin yrði tíðindalaus og að á eldhúsborðinu biði 

hans kaffi á brúsa sem líklega væri orðið hálfvolgt ásamt 

nokkra daga gömlu dagblaði eins og vanalega.   En hér 

stóð hann við aðalgötuna í bænum andspænis ókunnum 

mönnum sem sögðust vera boðberar Jesús Krists og vera 

úr Reykjavík.  

    Örlygur Freyr skynjaði hið rafmagnaða andrúmsloft 

sem var byrjað að myndast í kringum þá og sá að þeir 

gátu ekki farið frá mannagreyjunum í einhverju uppnámi 

og sagði til að útskíra málið fyrir þeim: 
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    “ Bræður!   Trúið okkur að við erum kristniboðar sem 

segjum fólki góðu fréttirnar um kærleika Jesús Krists.   

Annað vakir ekki fyrir okkur.   Að öðru leiti erum við 

ósköp venjulegt fólk sem glímum okkar glímu eins og 

hver annar og þurfum eins og hver annar að vinna til að 

afla fjár til að lifa á. “ 

    Örlygur Freyr fann í hjarta sínu að rétt væri að halda 

þessu tali áfram og staldra lengur við hjá mönnunum. 

    Maðurinn sem var með hinum sagðist þurfa að drífa 

sig heim, og hélt þegar af stað og fór mikinn.   

Örskömmu síðar hvarf hann fyrir næsta húshorn: 

    “ Hvílíkir ruglukollar eru þessir reykvíkingar maður. “ 

- tuldraði hann fyrir munni sér.   Feginn að hafa sloppið 

svo billega úr sínum óskiljanlegu kringumstæðum. 

   “ Ég skil ekki í hverju ég er eiginlega lentur og hví ég 

stend hér í stað þess að drífa mig heim“ - sagði maðurinn 

og var ögn blíðari á manninn heldur en áðan. 

    Þegar mennirnir voru orðnir þrír eftir var eins og 

eitthvað breyttist hjá viðmælandanum.   Hann slakaði 

skyndilega á og andlit hans mýktist og hörkusvipurinn 

sem þar hafði tekið sér bólfestu hvarf smá saman.   

Skyndilega opnaði hann munn sinn og byrjaði að tala.   

Orðin voru dauf og líflaus eins og frá manni sem lifir 

svartnætti með enga von um úrlausn sinna mála.   Manni 

sem að kringumstæðurnar vildu gleypa.   Maðurinn 

horfði niður á fætur sínar á meðan hann talaði.   Orðin 

eins og runnu út um munninn á honum.   Í fyrstu 

skrykkjótt og svolítið hikandi en síðan eðlileg og 

yfirveguð:  
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    “ Konan mín vill fá skilnað.   Hún ætlar, hm, að fara 

frá mér.   Segist ekki lengur fá þolað blankheitin og hina 

óstöðugu vinnu sem ég hef.   Stundum kallar hún mig  -  

versta ónytjung  -  og  - brjóstumkennanlegan ræfil.   

Stundum hæðir hún mig  -  í áheyrn barnanna.   Tal 

hennar særir mig djúpu sári og bætir þyngslum ofan á 

þyngslin sem ég þegar ber vegna aðstæðna sem ég ræð 

engu um.   En ég reyni að gera mitt besta og hef tekið 

hvert handtak sem mér stendur til boða.   Ekki hef ég 

búið til allt þetta atvinnuleysi.   Ekki kallaði ég eftir 

þessum vöruskorti í Kaupfélaginu.   Á hverjum degi 

reyni ég að halda andlitinu og vera kátur innanum fólk 

sem ég mæti.   En það sem verra er.   Ég hef misst vonina 

um að einhvertímann rætist úr.   Ég bara vakna á 

morgnanna upp á von og óvon án þess raunverulega að 

vita hvað ég á til bragðs að taka til að breytta hlutunum.   

Ég vil ekki að konan mín yfirgefi mig. ” -  

    Orðin brutust fram af vörum hans eins og stífla sem 

sífellt hækkar í uns varnirnar gáfu sig og vatnið flæddi 

óhindrað sína leið. 

    Umhverfið í kringum þá breyttist frá að vera 

rafmagnað, ógnandi, reiðilegt og ófriðlegt yfir í frið sem 

kærleikur Drottins fékk starfað í. 

    Maðurinn leit upp og þurrkaði sér um augun með 

öðrum vinuvettlingnum.   Rák myndaðist neðan við 

augun vegna óhreininda sem á vettlingnum voru sem 

tárin losuðu og kölluðu fram á andliti hans.   Hann var 

dálítið skömmustulegur eins og maður sem skyndilega 

stendur berstrípaður frami fyrir bláókunnugu fólki með 

hluta af lífi sínu í ljósinu.   Leynda hluti sem engum 
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manni var ætlað að fá vitneskju um.   Aldrei að eilífu.   

En hér stóð hann.   Nýbúinn að romsa út úr sér þeim 

kafla lífs síns sem voru honum svo erfiðir og hann kenndi 

sjálfum sér um hvernig komnir voru. 

    Að fjalla um tilfinningar sínar og leyndar hugsanir var 

ekki það sem hann hafði alist upp við né verið hvattur til 

að gera.   Fremur hitt að harka af sér hlutina og að loka á 

þá ef önnur leið fannst ekki og að gleyma þeim eins fljótt 

og auðið var.   Einvörðungu aumingjar og vesalingar 

sýna tilfinningar sínar.   Alvörumenn fella engin tár.   

Alvörumenn gráta heldur ekki frami fyrir bláókunnugu 

fólki á almannafæri.   Alvörumenn hleypa í brýrnar og 

fara svo af stað.   Og hann var einmitt maðurinn sem vildi 

vera alvörumaður en enginn vesalingur sem ekki gæti 

leyst úr sínum eigin málum sjálfur og án utanaðkomandi 

aðstoðar.   Því síður vildi hann breytast úr alvörumanni 

yfir í einhverja grátkerlingu.   Væluskjóðu.   En 

staðreyndin blasti við honum.   Og hér var hann.   

Nýbúinn að þurrka af sér tárin sem hljóðlega læddust 

niður eftir andliti hans án þess að hann sjálfur hafi beðið 

um slíka niðurlægingu. 

    ” Hvað ætli konan eiginlega haldi og segi ef hún vissi 

um það sem hér fór nýverið fram. “ - hugsaði hann.   

Lítið bros færðist á andlitið við hugsunina. 

    En innra með sér leið honum dásamlega vel.   Hann 

hafði framkvæmt hlut sem hann hingað til taldi sig vera 

ófæran um að gera.   Ekki einu sinni eiginkona hans gat 

gert sér grein fyrir hvað leyndist innst í hjarta hans.   

Tunga hans hafði neitað að bera orðin fram vegna þess 

hversu kyrfilega þau voru læst niðri í myrkrakompum 
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hugans.   Og þar, ofan í þessu djúpi, var engu ljósi 

heimilt að fara um.   En geymslan opnaðist samt annað 

veifið sama hvað hann reyndi og gerði til að halda henni 

lokaðri og myrkvaðri.   Þá megnaði hann ekkert annað 

heldur en að minnast innihaldsins og depurðin færðist 

aftur yfir hjarta hans sem endurspeglaðist svo í andlitinu, 

sem gerðist dapurt og augun urðu sorgmædd og dauf og 

allskonar reiðilegar sveiflur áttu aðgang að honum og 

gátu gert vart við sig og birst í breyttri hegðun ef hann 

náði ekki að skella lokinu nógu fljótt aftur.   En slíkar 

sveiflur voru sem betur fer sjaldgæfar hjá honum en samt 

til staðar.   Björgunarhringurinn hans í slíkum tilvikum 

voru gleðilæti og kátína til að breiða yfir sitt raunverulegt 

ástand eða að hann gekk í verk og tók svo til hendinni að 

svitann lagði af honum. 

    Leysing hans og sigur var falin í opnun hans sjálfs með 

þeim afleiðingum að gáttir opnuðust og öll földu orðin 

fundu farveg og gátu brotist fram með þunga og hann 

megnaði að segja þessum mönnum frá því hvernig 

honum raunverulega leið.   Allur þessu grúi innibyrgðra 

orða og hugsanna byrjuðu að þrýsta á hann og hann gat 

ekki lengur hindrað þau í að brjótast fram á varirnar.   En 

núna var þetta afstaðið.   Hann hafði sjálfur fundið 

hvernig þyngslin gáfu eftir og hurfu af honum.   Hann 

skildi ekki málið né hvað hafði gerst.   Hann þekkti ekki 

frelsarann Jesús Krist né heldur kraftinn sem í honum 

býr.   En staðreyndum varð ekki haggað.   Sem voru að 

þyngsli til margra ára öngruðu hann ekki á þessari stund.   

Hann var laus frá þeim.   Frjáls.   Óbundinn af helsi 

fortíðar og allra drauganna sem hún framkallaði í lífi 

mannsins. 
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    Brjánn Hilmars gekk til hans og lagði hendi blíðlega á 

axlir hans og sagði honum að hann þyrfti ekki að 

skammast sín neitt fyrir sína afhjúpun né heldur að hafa 

fellt tár.   Og bætti við að þeir hefðu báðir fellt sín tár og 

grátið í votta viðurvist en samt haldið andlitinu. 

    Fólksbifreið ók eftir götunni að baki þeim.   Gatan sem 

bifreiðin kom frá lá þvert á götuna sem þeir voru staddir 

á.   Kirkja bæjarins var við enda þver götunnar á vinstri 

hönd.   Þetta var glæsileg bifreið í eigu vel stæðs 

útgerðarmanns í bænum.   Við gatnamótin stöðvaðist 

bifreiðin eins og lög gera ráð fyrir.   Eftir andartak 

sveigði hún inn á aðalgötuna og stefndi í átt til 

mannanna.   Kona með hatt á höfði sat í farþegasæti 

bílsins og hélt á spegli í vinstri hendi og málaði á sér 

augabrýrnar.   Hún leit augnablik til hliðar og á mennina 

þrjá sem stóðu á spjalli í vegarkantinum.   Konan sá 

ekkert óvenjulegt á seiði.   Aðeins tvo menn sitjandi á sitt 

hvoru reiðhjólinu og þriðja manninn standa hjá þeim. 

    Bifreið hjónanna ók áfram sína leið og stefndi út fyrir 

bæinn.   Niður dekkjanna minnkaði eftir því sem 

bifreiðin fjarlægðist.   Kannski var fólkið á leið til 

höfuðborgarinnar.   Kannski þurfti útgerðarmaðurinn að 

sækja fund í borginni.   Kannski stóð samningagerð yfir 

sem jók viðskipti útgerðarinnar á erlendri grund sem 

þurfti að leggja lokahönd á og síðan undirrita til að 

verkið öðlaðist fullt gildi og menn hefðu eitthvað í 

höndunum sem staðfesti hin auknu viðskipti.   Margt 

kom til greina.   Guð þekkti málið. 

    Maðurinn sem nú var eilítið farinn að jafna sig aftur 

reyndi að skella öllu upp í grín til að hylja að eigin áliti 
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aumingjaskap sinn frami fyrir þessum ágætu ungu 

mönnum úr Reykjavík.   En greinilegt var að byrðum var 

af honum létt sem höfðu þjakað hann um tíma og reynt 

að kafkeyra hann og hefta líf hans og allrar 

fjölskyldunnar með honum og búa til tilgangsleysi á 

kostnað eðlilegs og heilbrigðs lífs sem allt fólk getur lifað 

þrátt fyrir allt og allt.   Satan er hér til að stela, slátra og 

eyða.   Satans mesta yndi er að sundra fólki og 

niðurlægja manneskjur með ljótum, niðrandi orðum sem 

setjast að í hjartanu sem á endanum beygjast niður svo að 

ekkert verður eftir nema vonleysið uppmálað og líf sem 

lifað er í matröð sem engin endir virðist vera á.   En Jesús 

hefur vakandi auga með gangi mála og á fullt af sálum 

víðsvegar í mannheimum sem hann sendir sitt fólk eftir 

til að hlúa að.   Og menn eins Örlygur Freyr og Brjánn 

Hilmars fara af stað, knúnir kærleika Drottins sem elskar 

og veit að án hans fæðist fram vonleysi og kjölfar 

vonleysis kemur myrkrið og inn í myrkrinu hugleiðir 

margt fólk allskonar ljóta hluti til að ljúka jafnvel sínu 

eigin “ auma “ lífi.   En gleymir því að eitt sinn lifði þetta 

fólk góða daga, og hinu, að þessa góðu daga getur það 

endurheimt og upplifað á nýjan leik.   Jesús er til staðar 

og vill breyta aðstæðum manna frá að vera neikvæðum 

og niðurbrjótandi yfir í jákvæðar. 

    þetta og meira til var svona kjarninn, rauði þráðurinn í 

málflutningi bræðranna til mannsins sem brotnaði niður 

fyrir framan þá og þeir tóku að sér að uppörva og hvetja 

til dáða og nýrra afreka og að ástunda kristið líferni í trú 

og lesa í Orðinu.   Sem kom í ljós í samtalinu að var til 

upp í hillu en hafði ekki verið notað árum saman á 

heimili hans.   Og ef manninum misminnti ekki var 
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Biblían meira að segja enn í umbúðunum sem hún kom í 

er hún á sínum tíma var keypt. 

    Maðurinn, sem kom í ljós að hét Brandur Karlsson, 

gekk heim á leið.   Aldrei áður hafði hann verið jafnlengi 

að koma sér heim til sín og í þetta skipti. 

    “ Konan verður áreiðanlega brjáluð “ - hugsaði hann.   

Andlitið var ekki lengur dapurt né reiðilegt né hnefarnir 

krepptir og varirnar samanherptar líkt og svo oft áður 

heldur glaðvært og augun björt einsog hjá manni sem nýtt 

líf hefur kviknað hjá. 

    Brandur stakk höndunum í báða buxnavasa sína og 

gekk blístrandi eftir götuna sem lá til heimilis hans.   

Hann hafði eignast gleðina á nýjan leik og var tilbúinn til 

nýrra átaka og afar þakklátur fyrir þessa tvo nýju vini 

sína úr Reykjavík sem gáfu honum af tíma sínum - “ og 

hlustuðu á allt rausið.”   Og ekki einvörðungu það heldur 

höfðu þeir hvatt hann til dáða og til að leita Jesús á 

hverjum degi og að hefjast þegar handa við að biðja fyrir 

konu sinni, börnum, og að láta verða sitt fyrsta verk 

heima að hafa upp á Biblíunni og skoða innihaldið.   Slíkt 

gæfi honum styrk til að takast á við daginn og hann 

myndi öðlast skilning á því verki sem hann hafði upplifað 

innra með sér á meðan þeir stóðu saman í vegarkantinum.   

Einnig bentu þeir honum á Orm Knúts og Maríu konu 

hans sem fólk með Jesús í sínu hjarta og að sækja 

kirkjuna á staðnum þegar stundir færu fram í húsinu.   

Maðurinn kannaðist ágætlega við Maríu og Orm Knúts 

og vissi lítillega deili á prestinum og sagðist skoða málið.   

En samt byrja á að taka fram Biblíuna og kíkja í hana. 
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    Komið var fram undir hádegi þegar Örlygur Freyr og 

Brjánn Hilmars héldu ferð sinni áfram.   Innan tíðar var 

bærinn að baki og sveitin framundan og sveitabæirnir 

sem Drottinn ætlaði þeim að staldra við á og biðu komu 

þeirra.   Þeir voru djúpt snortnir vegna atburðarins áðan 

og glaðir í hjarta sínu yfir því að hafa hlýtt Drottni og 

stöðvað og tekið mennina tali og ekki yfirgefið þá þó að 

aðstæður hafi um stund komið svolítið gegn þeim og gert 

þá óvissa um réttmætið.   En ekki Drottinn.   Hann þekkir 

sálirnar og veit um byrðarnar sem Satan leggur á fólk.   

Jesús er enda í mannheimum til að leysa af fólki 

bindingar óvinarins. 

    Á meðan bræðurnir stigu reiðhjólin eftir veginum sem 

lá frá Sauðárkróki til Varmahlíðar og svo áfram suður 

gekk lífið heima í Reykjavík sinn vanagang.   Hermóður, 

faðir Örlygs Freys, starfaði enn við höfnina og gekk eins 

og venjulega á hverjum morgni til vinnu sinnar.   Hann 

var nánast kominn í fast starf hjá verkstjóranum sem þar 

réð ríkjum að vart féll úr dagur hjá honum.   Með tilkomu 

breska hersins og allri þeirri vinnu sem var að hefjast, og 

var þegar hafin víðsvegar í borginni, og manneklunni 

sem skapaðist við þær hræringar, gerði að verkum að 

ekki var lengur öruggt að nægar vinnufúsar hendur stæðu 

til boða til að sinna uppskipuninni.   Menn völdu því að 

fara þá leið að reyna að gera eitthvað fyrir það fólk sem 

séð varð að ætlaði að halda tryggð við hafnarvinnuna. 

    Lára, móðir Örlygs Freys, tók enn í prjónanna ef 

pöntun lá fyrir en fór öðru hvoru í verslun Hannesar til að 

aðstoða hann við verslunarstörfin á meðan sonur hennar 

naut ekki við.   Örlygur Freyr hafi ekki sagt störfum 

sínum lausum og Hannes ákvað að ráða ekki annan mann 
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í hans stað heldur reyna að sinna versluninni án 

aðstoðarmanns.   Lára tók að beiðni Hannesar stöðu hans 

á álagstímum.   Starfið gaf henni á móti eilitlar tekjur.   

Sem kom sér vel þar sem ákveðið var reyna að mála 

Hrísmóa 7 að utan og laga reykháfinn sem steypan var 

farin að molna úr hér og þar.   Var enda engin vanþörf á 

svolitlu viðhaldi eftir allt hirðuleysið árin á undan vegna 

ónógra peninga til verksins.   En hin aukna vinna 

Hermóðs sem menn gerðu sér vonir um að viðhéldist og 

jafnvel ykist, og handtak Láru hjá Hannesi gerði 

foreldrum Örlygs Freys hugsanlega kleyft að gera 

smávegis við húsnæði þeirra sem orðnar voru svo brýnar.    

    Bræðurnir hjóluðu eftir sveitaveginum og Örlygur 

Freyr vissi ekki um þessar pælingar um framkvæmdir 

heima.    

    Öll sveitin var framundan með tækifærum til 

vitnisburðar sem Drottinn mundi opna.   Úti var gott 

veður þó að sólin léti standa á sér.   En þeir voru í 

skjólgóðum flíkum þannig að ekki væsti neitt um þá. 

    Maður með tvo til reiðar kom á móti þeim.   Hann var 

kappklæddur eins og þeir sjálfir.   Hvaðan þessi ríðandi 

maður kom var ekki gott að geta sér til um.   Eflaust 

einhver bóndi á leið til kaupstaðarins.  

    Þeir stigu hjólin sín með allan sinn farangur á og 

hugleiddu allt sem við hafði borið á ferðinni, meðfram 

því að dást að útsýninu.   Mikið vatn blasti við á vinstri 

hönd.  Grösugar hlíðar blöstu og við.   

Gaddavírsgirðingar lágu meðfram veginum til að halda 
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gripunum þar sem þeir áttu að vera og hindra aðrar 

skepnum í að komast inn á landsspilduna. 
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Hestamaðurinn.   Enskir 

herbílar á ferð. 

Tuttugasti og fyrsti kafli. 

 

    Ó, hvað það var dásamlegt að láta ferskan vindinn 

leika óhindrað um andlit sitt og njóta þess að bara horfa á 

alla þessa ægifegurð sem blasti við á báðar hendur og í 

skýjunum sem svifu hátt yfir höfðum þeirra.   Ský sem 

létu berast með vindinum ýmist í austur eða vestur.   

Stjórnlaust að því er séð varð en samt stýrt af skapara 

sem sér fyrir öllum hlutum hvar sem er í veröldinni.   Þeir 

upplifðu sjálfa sig sem hluta af öllu þessu gríðarlega 

verki skapara sem hugði að og sá um.   Engu var líkara 

heldur en að sjálfur skaparinn birta þeim sjálfan sig í 

öllum þessum skýjamyndum og vildi segja þeim að þeir 

þyrftu ekkert að óttast. 

    Þeir stigu fótstig reiðhjólanna hring eftir hring eftir 

braut sem flutti þá til staða sem þeir höfðu aldrei komið 

til áður og þekktu enga manneskju sér vitanlega á en 

Drottinn var samt búin að undirbúa og gera ráð fyrir þeim 

þar.   Til staða með sálum á sem Jesús hafði merkt sér allt 

frá grundvöllun heims.   Sálum sem bíða eftir að fá að 

heyra fagnaðarerindið um frelsara sem gefur 

manneskjum nýtt hjarta og umbreytir öllu þessu myrkri í 

bjart ljós og gerir þeim kleyft að rata hinn mjóa veg til 

lífsins og út úr þessu endalausa og skelfilega myrkri sem 

umlykur hvern krók og kima hjá svo mörgum.   Myrkur 
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sem oft er svo þétt að því tekst að gleypa hverja ögn af 

birtu sem hættir sér inn í allt þetta skelfilega og dimma 

umhverfi. 

    Drottinn hafði undirbúið fólkið undir komu bræðranna 

sem stigu reiðhjólin sín eftir vegi með fagra sveitina 

framundan.   Hvað biði þeirra handan við næstu hæð gátu 

þeir ekki vitað um.   En þeir trúðu að Jesús Kristur vissi 

það.   Að hann færi fyrir þeim og fylgdi áætlun sem hann 

sjálfur hafði búið til og þekkti eins og sína eigin fingur.   

Plan sem þeir voru hluti af og orðnir þátttakendur í af 

fúsum og frjálsum vilja.   Plan sem þeir myndu flytja 

fólkinu sem næði alla leið inn í skúmaskot hjartnanna og 

gefa birtu sem ekki myndi slokkna aftur fyrr heldur en 

Drottin sjálfur hefði framkvæmt það í fólkinu sem honum 

vel líkaði.   Birtu sem flytti fólkið alla leið til ríkis Guðs á 

himnum. 

    Verkefni bræðranna var verðugt. 

    Í hjarta sínu voru þessir ungu reykvíkingar bæði glaðir 

og líka stoltir yfir að Drottinn hafði valið þá af öllum 

mönnum til að fara í ferð sem bæði var erfið og reyndi á 

þolrifin og tók þá burt frá fólkinu sínu um óákveðin tíma.   

Frá fólki sem var þeim kært og þeir elskuðu og þráðu að 

eiga samskipti við og vera hjá.   Þeir skildu orðið að 

Drottinn fer ekki í manngreinarálit heldur notar hvern 

sem hann sjálfur vill.   Aðeins að viðkomandi sé tilbúinn 

til að gefast algerlega og á eftir fara þangað sem Drottinn 

bendir.    

    Hátt uppi sveif haförn þöndum vængjum og stefndi til 

hafs.   Mikið vænghaf fuglsins sást vel þaðan sem þeir 
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voru.   Tignarlegur fuglinn sveif létt og virtist ekkert 

þurfa að hafa neitt fyrir sínu flugi.   Örninn bara klauf 

loftið áreynslulaust á leið sinni út á hafið.   Fuglinn var 

líklega með egg í hreiðri á einhverri klettasyllunni og 

karlfuglinn farið á stjá til að sækja fæðu handa sjálfum 

sér og kerlingu sinni sem lá á eggjunum og beið eftir að 

karlinn kæmi til baka færandi klóm til að hún héldi þrótti 

uns eggin klekktust út og ungarnir bröltu um í þröngu og 

kvistóttu hreiðrinu. 

    Tún og engi unnu sleitulaust dag og nótt að því að ná 

fullum vexti til að komast í sláttuhæft ástand án þess að 

mannshöndin kæmi þar nærri.   Eftir nokkrar vikur og 

hagstæðu veðurfari lægi þurr taðan í litlum hrúgum á 

þessum sömu túnum.   Klyfjaðar hestalestir flyttu þurrt 

heyið á baki sér heim í hlöðu þar sem sveittir 

mannslíkamar tækju við bögunum og dreifði úr þeim inn 

í hlöðunum til brúks á komandi vetri.   Andrúmið mundi 

þá breytast með öllu þessum stritandi skepnum og 

mönnum sem beittu fyrir sig flugbeittum ljáum og hrífum 

og heykvíslum og öðrum verkfærum sveitarinnar.   Allt í 

bland við langan og strangann vinnudag til björgunar 

verðmæta fyrir búið í heild.   Lifibrauði heimilanna. 

    Maðurinn á veginum nálgaðist þá með hverju nýju 

skrefi hestanna.   Hófalglamur frá járnuðum hófum 

fákanna barst þeim til eyrna og hækkaði eftir því sem 

ferðalangurinn kom nær.   Fákarnir voru í góðum holdum 

og komnir úr loðfeldinum og í sumarbúninginn sem 

hentaði betur yfir sumarið.   Hvoru tveggja gjöf frá 

skaparanum.   Hesturinn til reiðar var með gjörð utan um 

sig miðjan sem þriðji hesturinn í hópnum var bundin í. 
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    Er um tuttugu og fimm metrar voru á milli þeirra 

gerðist það að reiðhestur mannsins tók skyndilega 

viðbragð, fældist og hljóp á harðaspretti út fyrir veginn 

og meðfram honum, eins og fætur toguðu.   Atvikið 

gerðist svo snögglega og óvænt að minnstu mátti muna 

að maðurinn dytti af baki og skylli kylliflatur ofan á hart 

yfirborð vegarins.   Enda algerlega óviðbúinn undir þessi 

snöggu viðbrögð klársins.   En honum tókst að hanga 

áfram í hnakknum.   Greinilegt var að þar fór maður sem 

kunni lagið á bíldóttum hestum sem áttu til að hlaupa 

útundan sér af máski minnsta tilefni og var vanur að sitja 

hest og bregðast við óvæntum hlutum á hestbaki.   

Hestarnir til reiðar voru ekki undirbúnir fremur en 

eigandi þeirra.   Þeim brá við hina óvæntu 

stefnubreytingu klársins, hneggjuðu og stoppuðu á 

punktinum og stóðu kyrrir þar sem þeir voru niður 

komnir.   Hið skyndilega stopp þeirra gerði að verkum 

maðurinn varð að láta tauminn lausan og sleppa hendi af 

hrossunum til að þeir kipptu honum ekki af baki. 

    Fákurinn var nú á harða spretti utan vegar í þúfóttu 

landslaginu og hljóp beint af augum.   Allt í einu breytti 

hann stefnu sinni og stefndi beint á girðinguna sem lá 

meðfram veginum og gerði sig líklegan til að hlaupa þar í 

gegn, reiðmanninum til mikillar skelfingar.   En 

manninum tókst að sveigja fældum og að mestu 

stjórnlausum hestinum frá svo að hann hljóp á nýjan leik 

meðfram gaddavírs girðingunni í stað þess að hafna á 

henni og slasa sjálfan sig á göddóttum vírnum og 

hugsanlega einnig reiðmanninn.   Hinir hestarnir voru vel 

tamdir sem sjá mátti á því að þeir gengu rólega út í 

vegarkantinn og tóku að bíta saðsamt grasið með tauminn 

lafandi niður á jörðina. 
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    Maður og hestur hlupu framhjá bræðrunum utanvegar 

og glímdi knapinn við gripinn og gerði allt sem honum 

hugnaðist til að stöðva skepnuna og ná aftur fullri stjórn á 

henni.   Hann sveigði háls hennar til hægri og vinstri á 

milli þess sem hann togaði tauminn ákveðið að sér.   En 

allt kom fyrir ekki.   Hesturinn hélt sínum hraða og hljóp 

áfram. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stöðvuðu reiðhjólin 

og fylgdust með átökum mannsins við hestinn.   Þeir 

stigu af farartækjunum og settu þau á standara og gengu 

þvert yfir veginn í átt að klárunum sem stóðu hinir 

rólegustu í vegarkantinum.   Bræðurnir vildu koma yfir 

þá höndum til að einnig þeir leggðu ekki á flótta og 

sköpuðu enn verra ástand en þegar var orðið hjá 

manngreyinu á fælda hestinum. 

    Hestarnir litu augnablik upp en héldu svo áfram að 

bíta.   Greinilegt var að dýrin voru mannvön og höfðu 

lært að treysta þessum einkennilegu verum sem gengu 

um á tveim jafnfljótum.   Örlygur Freyr nálgaðast hestana 

hægum skrefum.   Hrossið sem hafði gjörðina spennta 

utan sig miðja reisti haus og horfði á manninn nálgast sig.   

Örlygur Freyr gekk hægum skrefum.   Í um eins metra 

fjarlægð stoppaði hann og teygði fram höndina í átt að 

beislistaumnum og læsti fingrum sínum utan um 

tauminn.   Hesturinn hrökk eilítið við og gekk nokkur 

skref afturábak og frýsaði.   En bræðrunum tókst að 

blíðka bæði dýrin með rólegum orðum og skepnurnar 

náðu skjótt fullri ró og héldu áfram að bíta.   Eftir það var 

útilokað að hestarnir tækju á rás og hyrfu á braut og 

hlypu sem leið lá í túnfótinn heima. 
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    Reiðmaðurinn fjarlægðist þá æ meira.   En núna virtist 

hann hafa náð yfirhöndinni.   Greinilegt var að hesturinn 

hægði ferðina.   Er reiðmaðurinn var kominn með 

yfirtökin tók hann í tauminn og snéri klárnum við og sló í 

hann með hælunum og reið til baka sömu leið og hann 

kom. 

    Framundan sá hann þessa tvo menn sem hann hafði 

komið auga og stóðu þeir út í vegarkantinum með 

hestana sér við hlið.   Maðurinn varð vitaskuld feginn að 

hafa fengið þarna óvænta hjálp sem forðaði gripunum frá 

að hverfa út í buskann og valda enn frekari töfum og 

vandræðum en þegar voru orðin hjá honum.   En 

reiðmaðurinn svo sem þekkti þessa klára af öðru heldur 

en að strjúka.   Hann hafði oftsinnis tekið þá með sér í 

ferð sem þessa án neinna erfiðleika af þeirra hálfu.   

Aldrei var samt að vita hvað gerðist þegar 

mannshandarinnar nyti ekki lengur við og skepnurnar 

upplifðu sig skyndilega einar og án húsbónda síns.   

Svoleiðis ástand gat hæglega komið af stað einhverjum 

vandræðagangi hjá skepnunum sem ekki var gott að 

reikna út.    

    Þó að reiðmaðurinn væri ýmsu vanur á ferðum sínum 

minntist hann þess samt ekki að hafa áður lent í slíkri 

flugferð á hestbaki eins og þeirri sem hann nýverið hafði 

verið þátttakandi í.   En hesturinn sem hann reið á var 

ungur og ekki enn að fullu taminn.   Sem að hluta til 

skírði hegðunina. 

    Ómögulegt var að vita um hvað fældi hrossið.   Ekkert 

í umhverfinu útskírði í fljótu bragði hina skyndilegu 

fælni hans.   Engin fugl sem óvænt flaug upp, eða lítil 
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mús sem hljóp án fyrirvara upp á veginn fyrir framan 

hrossið og yfir í móann hinum megin.   Eina skíringin á 

málinu voru þessir tveir menn sem komu á móti þeim á 

sínum fullhlöðnu reiðhjólum sem langt að séð voru 

einkennilega löguð og minntu um fátt á venjuleg reiðhjól 

heldur á eitthvað allt annað sem taugaveiklað hrossið 

þekkti ekki og því orðið hrætt og rokið í blindni af stað.   

Hver veit?   Hvað bærðist um í þykkum og stórum 

hrosshausnum var ekki gott að geta sér til um.   En málið 

leystist og engin slys urðu hvorki á skepnum né manni.   

Hann sá fram á að getað haldið ferð sinni áfram án þess 

að tefjast nema í mesta lagi fáeinar mínútur frá settu 

marki og komast aftur heim á býlið sitt fyrir kvöldið með 

það sem heimilinu skorti og Kaupfélagið hugsanlega gat 

leyst úr. 

    Maðurinn beindi hestinum aftur upp á veginn og reið 

áleiðis að staðnum þar sem hann þurfti nauðugur að skilja 

kláranna tvo við sig.   Járnaðir hófar klársins skullu niður 

á malarklæddan veginn.   Kunnuglegt hljóð frá 

hestshófunum barst til eyrna bíðandi mannanna í bland 

við önnur umhverfishljóð á staðnum, gerðum af 

náttúrunnar völdum. 

    Reiðhjólin tvö stóðu á stöndurum sínum á hinum 

vegarhelmingnum með öllum búnaði. 

    Hesturinn var nú að fullu undir stjórn mannsins og 

gerði vilja hans í hvívetna.   Maðurinn var á giska 

fimmtugur með vel snyrt yfirvarasegg og mikið og þykkt 

hár á höfðinu sem orðið var vel grátt í vöngunum.   

Sterklegar hendur hans, merktar vinnu íslenska bóndans, 

héldu öruggum tökum utan um taum beislisins gerðum úr 
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hrosshári.   Hrossið var mótt og blés ótt og títt eftir allt 

sitt stjórnlausa og brjálæðislega hlaup út í buskann með 

þungan manninn sitjandi á baki sér.    

    Ríðandi maðurinn færðist nær Örlygi Frey og Brjáni 

Hilmars:   Hann stöðvaði másandi og blásandi hrossið og 

tók til máls: 

    “ Þetta var nú meira stökkið hjá blessaðri skepnunni.   

Ég átti í mesta basli við að halda mér á baki í öllum 

þessum látum.   En góðan daginn herrar mínir og þakka 

ykkur fyrir að taka að ykkur hestana mína og bíða mín. “  

-  sagði hann og fór af baki og virtist ekki hafi tekið 

hlaupið hið minnsta nærri sér. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars tóku undir kveðju 

mannsins. 

    Hesturinn sem fældist stóð kyrr og japlaði á mélunum 

upp í sér og krafsaði óþolinmóður ofan í jörðina með 

öðrum framfætinum.   Froða vall út um munnvik 

skepnunnar af japli hans á beislismélunum.   Maðurinn 

strauk klárnum á framanverðan hálsinn og leyfði honum 

að blása og hvílast um stund en gætti þess þó að halda í 

tauminn.   Sem var svona öryggisráðstöfun til að 

hesturinn hlypi ekki aftur út í buskann og ylli enn meiri 

töfum.  

    Hann snéri sér að hestinum og fór í hnakktöskuna sem 

bundin var á aftanverðan hnakkinn, opnaði töskuna og 

tók þaðan upp brennivínspela sem lá þar innanum og 

samanvið aðra hluti og fékk sér snafs.   Á eftir rétti hann 

fleygin að mönunum við hlið sér og bauð þeim að þiggja 

hjá sér tár með þeim orðum að smá hressing dræpi nú 
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engan þó hún væri í öflugra lægi.   Þeir afþökkuðu boð 

hans með þeim orðum að þeir neyttu ekki áfengis. 

    “ Hvað er að heyra.   En hafið það eins og þið viljið. “ 

- sagði maðurinn.   Undrandi á svörum bræðranna. 

    Hann setti brennivínspelann aftur á sinn stað í 

hnakktöskunni og lokaði henni með tveimur áföstum 

leðurólum og tók til við að losa reiðan, ásamt gjörðinni 

sem batt hnakkinn fastan við hestinn og lagði hnakkinn 

frá sér á jörðina.   Ljóst var að það sem vakti fyrir 

manninum var að hafa hestaskipti til að hvíla ungan 

folann og hlífa honum við meira erfiði í bili.   

Nýafstaðinn spretturinn hafði gengið nærri klárnum og 

hvíldin myndi bara gera honum gott.   Maðurinn fór næst 

ofan í annan úlpuvasa sinn og tók þaðan upp 

neftóbakspung úr unnu kindahorni, sem hann rétti 

mönnunum fyrir framan sig.   En fékk sama svar: 

    “ Sama og þegið við brúkum ekki neftóbak. “ 

    “ Hvað má ég þá eignlega bjóða ykkur, herrar mínir.   

En ég þakka ykkur enn og aftur fyrir veitta aðstoð. “ - 

sagði maðurinn hlæjandi og stakk enda pungsins upp í 

aðra nösina, hallaði höfðinu afturábak og saug.   Hin 

nösin fékk sömu meðferð. 

    Hann tók hnakkinn upp af jörðinni og lagði á hestinn 

sem bundin var utan á og gekk frá honum á sterklegu 

baki reiðhestsins á viðeigandi hátt og batt ungann folann 

þar sem hinn hafði verið.   Eftir örfáar mínútur var 

maðurinn klár til að halda ferð sinni áfram.   Hann hafði 

tafist aðeins skamma stund þrátt fyrir ævintýri sitt og 

hlaup folans í þúfóttu landslaginu utan vegar.   Sem 
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vissulega gat farið verr og endað með slysi er hesturinn 

tók nítíu gráðu beygju og stefndi beint á 

gaddavírsgirðinguna. 

    Á meðan öllu þessu fór fram stóðu ungu 

reykvíkingarnir hjá og fylgdust með manninum vinna sitt 

verk og fannst gaman á vissan hátt að hafa verið 

þátttakendur í atburðarrásinni sem nýverið átti sér stað 

hjá þeim og þeir lita á sem eilítið krydd í annars ágæta 

tilveru. 

    Maðurinn leit yfir veginn og á reiðhjólin tvö sem stóðu 

á stöndurum sínum í vegarkantinum með farangur 

bræðranna hangandi á sér hvar sem hægt var að koma 

honum fyrir.   Sem vonlegt var vakti ferð þeirra 

spurningar mannsins.   Enda ekki á hverjum degi sem 

slíkt gerist á fáförnum stöðum á landsbyggðinni í 

sumarbyrjun. 

    Sérílagi gilti þetta á þessum tímum þegar atvinnuleysi 

ríkti í landinu og Breskur her hafði nýverið komið og 

tekið borgina hernámi.   Her sem var í óðaönn að koma 

sér fyrir víðsvegar um landið með byggingu bragga í 

þúsundatali sem þeir reistu hvar sem hægt var að koma 

slíkum byggingum fyrir.   Hver blettur á stór-

Reykjavíkursvæðinu var hugsanlegur byggingarreitur 

fyrir herbragga.    

Engin fær stöðvað veturinn sem gengur í garð þegar 

honum er það ætlað samkvæmt ákvörðun skaparans, sem 

setti sköpun sinni sín ákveðin takmörk sem henni ber að 

hlýða og fara eftir. 
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    “ Ég sé að reiðhjólin sem þið eruð á eru vel hlaðinn.   

Halda mætti að þið væruð trúboðar á ferð um landið. “  -  

sagði maðurinn og brosti breiðu brosi um leið og hann 

stakk hendi sinni ofan í annan buxnavasann og tók þaðan 

upp bláleitan og rósóttann vasaklút sem hann bar upp að 

nefinu og blés hraustlega í hann og myndaði hljóð sem að 

taugaveiklað hrossið kipptist undan svo að strekktist á 

taumnum. 

    Brjánn Hilmars hafði orð fyrir þeim: 

    “ Þú gast þér rétt til, vinur.   Við erum erindrekar Jesús 

Krists og höfum nú í nokkra daga flutt fólki skilaboðinn 

einu og sönnu sem segir frá verki Drottins sem hann vann 

á krossinum og lausnina sem í þessu eina verki fólst fyrir 

mig og þig. “ 

    Brjánn Hilmars strauk makka eins hrossins um leið og 

hann talaði við manninn andspænis sér. 

    “ Hvað er að heyra.   Ég giskaði þá rétt á þetta.   Orð 

mín áttu bara að vera grín.   Ekki er það á hverjum degi 

sem tveir trúboðar reka á mínar fjörur.   En það er gaman 

að þessu og þið eruð velkomnir að koma í heimsókn til 

mín.   Ég bý á bæ sem staðsettur er skammt vestan við 

Varmahlíð ásamt konu minni og sjö frískum börnum 

okkar.   Í dag er þar reyndar fjölmenni vegna 

sumarvinnunnar sem framundan er við heyskapinn og 

annað sem tilheyrir sveitastörfunum yfir sumarmánuðina.   

En því miður, strákar mínir.   Mér þykir það leitt en 

tímans vegna get ég ekki dvalið hér lengur, en bíð ykkur 

Guðsblessunar á ferðinni framundan.   Þannig er að ég að 
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þarf að hitta ákveðinn mann í kaupstaðnum og er ykkur 

að segja orðin svolítið seinn fyrir. “ 

    Maðurinn steig á bak, sló í óþreyttan klárinn og var 

rokinn af stað með sína tvo til reiðar.   Þeir skildu 

manninn ósköp vel og gerðu sér fulla grein fyrir 

aðstæðum hans og að stundum verða menn einfaldlega að 

hafa hraðan á til að koma ákveðnum málum í höfn. 

    Þeir stöldruðu ögn við og horfðu á eftir þessum röska 

manni.   Hófatak hestanna glamraði í eyrum þeirra sem 

fjarlægðinni dró hægt og sígandi úr.   Innan tíðar var allt 

orðið hljótt.   Hægur andvarinn varð eftir hjá þeim ásamt 

stórbrotinni náttúru sem blasti við á báðar hendur. 

    Örlygur Freyr horfði til himins.   Laut svo höfði og 

sagði: 

    “ Minn himneski, almáttugi Faðir.   Vertu með þessum 

manni þangað sem hann er að fara og veittu honum 

brautargengi þitt og leystu úr hans málum.   Ég veit ekki 

tilganginn með ferð hans en þú veist það.   Komdu 

málum þannig fyrir að ferðin verði honum til yndis og 

ánægju og að ekki hendi hann frekara óhapp.   Einnig 

leggjum við fram heimil mannsins, konu, börn og 

vinnufólk og ef það er þinn vilji að við heimsækjum þetta 

fólk undirbúðu þá komu okkar.   Í þínu heilaga nafni.   

Amen. “ 

    Svona bað Örlygur Freyr á leið sinni yfir veginn 

áleiðis til faratækisins sem enn beið þeirra á hinum 

vegarhelmingnum.   Brjánn Hilmars laut höfði á meðan 

Örlygur Freyr bað sína bæn upphátt og tók undir bænina í 
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hljóði.   Þannig mynduðu þeir sameiginlegt ákall til 

Drottins.   Þeir trúðu, og Drottinn heyrir bænir.    

    Nokkrum mínútum síðar sátu þeir enn á hjólum sínum 

og hjóluðu eftir veginum þangað sem Drottinn var áður 

búinn að fyrirbúa þeim stað til að koma við á.   Hvar 

þessu staður nákvæmlega var og hverskonar fólk mætti 

þeim þar var ekki gott að geta sér til um.   En hann sem 

hafði planið og stjórnaði ferðinni var með áætlun til 

heilla.   Ekki til óhamingju.   Að veita þeim vonarríka 

framtíð og hinum einnig sem þeir mundu heimsækja. 

    Vegurinn framundan var auður.   Örlygur Freyr og 

Brjánn Hilmars voru í hljóðri bæn til hans sem þeir 

elskuðu og þráðu að fá að þjóna. 

    Eftir um hálftíma sáu þeir rykmökk stíga upp til 

himins.   Greinilegt var að þarna var bílalest á ferð.   Ein 

bifreið getur ekki framkallað svo mikið ryk eins og það 

sem þeir urðu nú vitni að.    

    Er bílalestin kom nær sást að bílarnir voru herbílar í 

eigu Breska hernámsliðsins á Íslandi.   Jeppi af Wyllis- 

gerð fór fremstur og á eftir honum tveir hertrukkar sem 

búið var að strengja segl yfir afturhlutann á til hlífðar 

mannskapnum sem þar sat.   Allar þessar bifreiðar báru 

sama lit.  Einhverveginn dökk grænan eða svona gráan 

lit.   Herflokkurinn var auðsjáanlega á leið til 

Sauðárkróks.   Hvert raunverulegt erindi hermannanna 

var til bæjarins vissi foringinn sem fór fyrir herdeildinni. 

    Er lestin kom að Örlygi Frey og Brjáni Hilmars 

stöðvaðist hún.   Maðurinn sem sat í framsæti fremstu 

bifreiðarinnar opnaði þegar hurðina og steig út.   Hann 
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var í einkennisbúningi foringja og með honum annar 

maður óeinkennisklæddur.   Hann veifaði hendi sem 

bendingu um að þeir skyldu stöðva og gekk rösklega yfir 

til þeirra.   Maðurinn sem með honum var fylgdi fast á 

hæla hins.   Er einkennisklæddi maðurinn kom heilsaði 

hann að hermannasið og bauð þeim góðan daginn. 

    Maðurinn sem með honum var, af íslensku bergi 

brotinn, túlkaði orð enska foringjans. 

    Enski foringinn vatt sér þegar að efninu og bað þá um 

að sína skilríki sín sem sannaði hverjir þeir væru. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars fóru í vasa sína og 

fundu þar snepla sem þeir fengu hjá Borgaskrifstofunum 

í Reykjavík skömmu eftir landgöngu Bresku 

hermannanna sem staðfestu að þessi tveir menn væru 

íslenskir ríkisborgarar.   Maðurinn spurði á hvaða 

ferðalagi þeir væru og hvert ferð væri heitið. 

    Brjánn Hilmars hafði orð fyrir þeim og sagði sömu 

sögu og maðurinn á hestinum fékk, sem þeir öndvert 

höfðu oft notað og gripið til áður á ferðinni. 

    Túlkurinn endursagði orð foringjans og tjáði þeim á 

móti að hann hefði tekið svör þeirra góð og gild. 

    Foringinn, sem bar sig valdsmannslega, spurði hvort 

þeir hefðu séð eða vissu um einhverja þjóðverja hér í 

grennd. 

    Túlkurinn virtist kunna fag sitt ágætlega og þýddi 

enskuna í snarhasti yfir á móðurmál sitt svo að öll 
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tjáskipti á milli mannanna urðu hnökralaus og hröð og 

gengu hratt fyrir sig. 

    Bræðurnir sögðu sem var að þeir hefðu ekki rekist á 

neitt þýskt fólk og einnig að slíkt væri ekki undrunarefni 

þar eð þeir hefðu dvalið stutt á Sauðárkróki og erindi 

þeirra annað heldur en að grennslast fyrr um aðrar 

manneskjur. 

    Rykið sem bílalest hermannanna olli var að mestu 

horfið.   En ríkjandi vindátt hafði samt náð að bera þetta 

ryk yfir til þeirra. 

    Foringinn baðst afsökunar á að hafa tafið för þeirra og 

gekk hröðum skrefum áleiðis að Wyllis- jeppa sínum 

ásamt túlknum.   Bílstjóri jeppans setti í gír svo að 

brakaði í gírkassanum og tók af stað.   Andartaki síðar 

var svo allt afstaðið.   Bílalestin ók síðasta spölinn til 

bæjarins.  

    Augljóst var að þessi Breska herdeild var á höttunum 

eftir þjóðverjum sem hugsanlega leyndust í hinum 

dreifðu byggðum landsins handtaka þá og setja á bak við 

lás og slá og úr umferð: 

    “ Svona er stríðið, minn kæri bróðir.   það tekur frelsið 

frá mönnum og gerir þeim erfitt um vik.“  -  sagði Brjánn 

Hilmars.   Bræðurnir voru glaðir í hjörtum sínum.   

Ferðinni miðaði vel í góða veðrinu. 
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Á ferð um sveitina. 

Tuttugasti og annar kafli 

 

    Dökkleitt ský drógust upp á himni í suð- vestri.   

Útlitið fyrir rigningu og auknum vindi hafði aukist með 

þessum dökku skýjum.   Örlygur Freyr og Brján Hilmars 

voru undir allskonar veður búnir og óttuðust því ekki 

regnið og vindinn í sjálfu sér.   Þeir gátu þá bara klætt sig 

í regnúlpuna sem gamla konan stakk að Brjáni Hilmars 

með þeim orðum að Drottinn hefði talað til sín að þeir 

ættu að fá þessar regnflíkur.   Brjánn Hilmars hafði 

einmitt mætt gömlu konunni á leið sinni frá heimili sínu, 

sem öndvert var á leið til hans til að afhenta honum 

þessar flíkur.   Og má segja að þau hafi mæst á miðri leið. 

    Gömlu konunni hafði Örlygur Freyr kynnst á sinni 

fyrstu kristilegu samkomu hjá enska kristniboðanum 

John Elefant sem hann hélt í “ Skotinu “ í Reykjavík 

fáeinum mánuðum fyrr sællar minningar.   Að öðru leiti 

þá þekkti hvorugur þeirra þessa gömlu konu mikið og 

vissu lítil deili á henni.   Eitt vissu þeir þó að konan 

elskaði Jesús og trúði í hjarta sínu að Drottinn sjálfur 

hafði talað ferðina til þeirra og ákvað að leggja til þetta 

lítilræði og afhenta þeim regnkápurnar sem henni hafði 

áskotnast.   Afhending kápnanna gerðist daginn áður 

heldur en þeir stigu um borð í skipið sem flutti þá norður. 

    Og núna, fjarri foreldrahúsum, fjarri ástvinum og 

fólkinu sem stóð þeim næst, staddir á vegi norður í landi 

sem lá um sveitina, stóðu bræðurnir andspænis þeim 
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sannleika að allt útlit var fyrir að full not væri fyrir þessar 

regnkápur sem lágu samanrúllaðar og bundnar á 

bögglaberum reiðhjólanna innaum annað dót sem þar var 

og biðu eftir að verða teknar fram og úr þeim slétt og 

mennirnir brygðu þeim yfir sig til hlífðar ísköldu 

regnvatninu og vindinum sem oft fylgir með íslenskri 

rigningu.    

    Yrði rigningin meiri heldur en góðu hófu gegndi gátu 

þeir alltaf spennt upp tjaldið sem þeir höfðu meðferðis og 

komið sér fyrir inn í því á meðan skýin helltu úr sér sínu 

vatni og vættu jörðina með sínum heilnæma vökva.   Ef 

allt færi á versta veg gætu þeir leitað á náðir fólksins sem 

bjó á þessum sveitabæjum við þjóðveginn og beðið um 

skjól.   Málið var ekki alvarlegt þó að ský drægi fyrir sól 

og veðurútlit annað heldur en gerðist fyrr um daginn.   

Þeir bjuggu á Íslandi þar sem allra veðra var von og gat 

breyst kannski mörgum sinnum á dag. 

    Vindurinn jókst. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stöðvuðu reiðhjólin 

augnablik á meðan þeir hnepptu yfirhöfnum sínum upp í 

háls sitjandi á hnökkunum og héldu svo för sinni áfram 

eftir auðum veginum.   Ennþá sáu þeir engin not fyrir 

regnflíkurnar.   Og svo var aldrei að vita nema minna 

yrði úr veðrinu en efni stóðu til. 

    Fyrir framan þá örlítið á vinstri hönd voru hross á beit.   

Hausar hestanna námu allir við jörð og greinilegt að 

hrossin hámuðu í sig safaríkt grængresið sem þeim stóð 

til boða á túnblettinum.   Þessum hestum veitti sannarlega 

ekki af kraftmikilli fæðu sem túnið gaf þeim til að eiga 
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orku í vinnu sumarsins sem beið þeirra eftir fáeinar vikur 

sem á margann hátt var þegar hafinn.   Mikið mæðir á 

hrossunum er heyannir standa yfir hjá bændum.   Þau 

verða að bera allt hey á baki sér í böggum sem 

sveitafólkið bindur og gengur frá samkvæmt fyrirfram 

gerðum reglum og kunnáttu sem gengið hefur í erfðir frá 

einni kynslóð til annarrar og varðveist á meðal fólksins.   

Bændastéttin er sístritandi stétt og margt sem þarf að 

gera, þó að þungi vinnunnar liggi í sumarmánuðunum 

sem í hönd fóru. 

    Einnig gat það verið að hrossin skynjuðu 

veðurbreytingu í lofti og vildu næra sig sem mest áður 

heldur en að veðrið skylli á til að eiga forða sem unnt var 

að nota uns veðrinu slotaði á nýjan leik. 

    Annað veifið leit hross upp og gáði í kringum sig eins 

og varðmaður sem hugar að umhverfinu, hvort öllu sé 

óhætt.   En þar sem enginn hætta var í sjónmáli héldu 

allar skepnurnar ró sinni og hesturinn sem kíkti upp stakk 

hausnum aftur niður og nærði sig áfram á grænu, 

bragðmiklu og bráðhollu grasinu. 

    Þar sem öll hrossin voru greinilega mannvön veittu 

þau þessum tveimur hjólandi mönnum á veginum enga 

sérstaka athygli.   Nema hvað að einn hestshaus reis upp 

og leit augnablik yfir til þeirra.   Engu var líkara heldur 

en að þetta tiltekna dýr vildi bjóða bræðurna velkomna 

og tilkynna að þeim væri velkomið að nota akbrautina og 

fara hvert á land sem þeir sjálfir kysu. 

    Gaddavírsgirðing lá umhverfis svæðið sem hrossin 

voru í.   Útfyrir þessa girðingu var þeim óheimilt að fara 



328 
 

 

nema með leyfi eiganda síns, bóndans á bænum sem þau 

tilheyrðu.   Þetta var nauðsýnleg ráðstöfun til að unnt 

væri að ganga að hrossunum vísum hvenær sem á þurfti 

að halda.   Enda vitað að hestur fer hraðar yfir heldur 

maður á tveimur jafnfljótum.   Girðingin var því 

þarfaþing og nauðsýnleg ráðstöfun.   Viðhald 

girðinganna var hluti af viðhaldsvinnu bónda og búaliðs. 

    Engin manneskja sást á ferli þar sem þeir voru. 

    Friður lá í loftinu og bræðurnir nutu þess að vera þar 

sem þeir voru þó að ekki vissu þeir nákvæmlega hvert 

ferð væri heitið né heldur hvar þeir myndu næst drepa 

niður fæti.   En tíminn sem liðinn var frá því að þeir 

lögðu upp frá Reykjavík hafði kennt þeim lexíuna að 

Drottinn var með áætlun fyrir þessa för og að þeir gætu 

áhyggjulausir haldið áfram. 

    Á leiðinni ræddu þeir allskonar hluti sem þeir höfðu 

lesið um í blöðum eða heyrt um annarsstaðar frá.  

    Brjánn Hilmars minntist á frétt sem hann las í blaði 

heima hjá Ormi Knúts og Maríu Reinharðsdóttur kvöldið 

sem þeir dvöldu hjá þessum ágætu hjónum.   

Blaðafregnin fjallaði um Enska stúlku og bræður tvo sem 

bjuggu skammt frá heimili konunnar.   Og felldu báðir 

ástarhug til hennar.   En málið var að stúlkan var harðgift 

öðrum manni en vissi vel af þessum hug bræðranna til 

sín.   Einhverra hluta vegna ákvað hún samt að bjóða 

þeim heim til sín í veislu, ásamt nokkrum stúlkum.   Og 

þar gerðist ýmislegt óvænt.   Bræðurnir, 25 og 26 ára, 

vildu stíga í vænginn við hina 32 ára gömlu húsfreyju og 

fóru mál á þann veg að afbrýði vaknaði á milli þeirra með 
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þeim afleitu afleiðingum að annar skoraði hinn á hólm og 

dró upp skammbyssu og tók að hleypa af byssu sinni inn 

í íbúð konunnar, og svaraði hinn bróðirinn í sömu mynnt 

og hleypti einnig af sínu banvæna vopni.   Og gengu 

skotinn á milli þeirra inn í íbúð hinnar 32 ára gömlu 

konu, innanum allt hitt fólkið.   Frúin reyndi að stilla til 

friðar en þá vildi ekki betur til heldur en svo að hún hlaut 

sár af völdum þriggja kúlna sem lentu í henni úr byssum 

bræðranna, sem linntu ekki látum fyrr en báðir lágu í 

valnum.   Örendir menn.   Að lokum dreif að lögreglu og 

sjúkrabíll sem flutti frúnna á sjúkrahús þar sem hún hlaut 

læknismeðferð og hresstist og náði aftur fullri heilsu á 

nokkrum vikum.   En veislan og harmleikurinn á bænum 

olli skilnaði hjónanna: 

    “ Konu greyið hefur greinilega ekki reiknað allt dæmið 

út til enda er hún bauð mönnunum til veislu sinnar og 

ekki heldur gert sér grein fyrir því að með boði sínu var 

hún raunverulega að bjóða hættunni heim í sitt hús.   En 

stundum gerist þetta hjá fólki að inn kemur eitthvað sem 

engin átti von á sem breytir öllu og við tekur hlutur sem 

aldrei átti að gerast en varð samt hlutskipti viðkomandi 

aðila. “  -  sagði Brjánn Hilmars.   

    Fréttin snerti við honum og fékk hann til að hugleiða 

margt um hlutina og hve menn breyta stundum kjánalega 

og hvernig hugarfóstur manna getur ágerst og þeir fara 

skyndilega að eigna sér eitthvað með sjálfum sér sem 

þeim var þó ekki ætlað heldur öðrum manni. 

    Örlygur Freyr rak minni til þessara fregnar og fannst 

eins og vini sínum fréttin einkar dapurleg en þó segja 

ýmislegt um lífið og syndina sem grasserar í limum 
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manna og kvenna og hvernig girndin oft á tíðum tekur 

menn heljartökum að þeir jafnvel eru tilbúnir til að 

fremja glæp til að fá svalað girndinni.   Allt vegna 

tillitleysis, öfundar, frekju og heimsku fólks. 

    Svona voru pælingar bræðranna á þessu augnabliki.   

Og eins og alltaf áður gátu þeir lagt Guðs Orð upp að 

verknaðinum sem öndvert leiddi þá að verki syndarinnar 

í málinu og hvílík syndin er og miskunnarlaust afl þar 

sem henni er gefin laus taumurinn og hvernig hún fær 

leikið menn og konur og breytt hlutum í harmleik sem í 

fyrstu var hugsaður sem skemmtilegur leikur en endaði í 

skelfingu og lífið tók stakkaskiptum hjá blessuðu fólkinu 

með minningum sem engin raunverulega vill eiga. 

    Vindurinn færðist í aukanna og einstaka regndropar 

féllu af himninum og merktu umhverfið og veginn 

framundan með litlum, blautum deplum sem skáru sig úr. 

    Örlygur Freyr sneri sér að Brjáni Hilmars og sagði: 

    “ Fólk þarf að heyra um Jesús.   Jesús er eini aðilinn 

sem getur afstýrt svona voðaatburðum sem þú varst að 

segja mér frá. 

    Í bréfinu sem Jakob skrifar er merkilegur 

ritningarstaður sem einmitt fjallar um þetta atriði sem við 

vorum áðan að fjalla um: “ 

    Versið í Nýja testamentinu rifjaðist upp fyrir Örlygi 

Frey á meðan þeir röbbuðu saman: 
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    “ Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal 

yðar? Af hverju öðru en girndum yðar, sem heyja 

stríð í limum yðar? “ (Jak 4:1) 

    Skýin í suð- vestri héldu áfram að hrannast upp.   

Regnið færðist í aukanna og vindurinn blés á þá með 

meiri styrk en áður. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars vildu halda sínu 

striki og hjóla áfram á vit þess sem Drottinn hafði handa 

þeim.   Hinn Almátugi mundi sína þeim staðinn sem hann 

ætlaði þeim að stoppa á til að hitta fólk og segja því frá 

frelsaranum og verkum hans í þágu alls mannkyns með 

dauða sínum á krossi og upprisu frá dauðum á þriðja 

degi.   En þeir voru þó sammála um að stöðva ferðina 

andartak og taka fram regnflíkurnar og klæðast þeim og 

gera sig undirbúna ef hann yki regnið og vindinn meira 

en orðið var.    

    Kápurnar voru þannig staðsettar á bögglaberunum að 

létt verk reyndist að komast að þeim.    

    Er hestarnir í haganum urðu þess áskynja að mennirnir 

stoppuðu við girðinguna tóku nokkur hross sig út úr 

hópnum og röltu í átt að þeim og loks allur hópurinn.   

Eftir andartak stóð hestaskarinn hjá bræðrunum handan 

við girðinguna og fylgdust með þeim klæða sig í 

flíkurnar.   Hrossahópurinn var í einum hnapp.   Annað 

veifið heyrðist ýlfur eða væl frá hesti þegar nálægt hross 

læsti tönnum sínum í hann eða veitti honum högg með 

afturfæti.   En slík hljóð eru alvanaleg þegar um 

hrossahóp er að ræða sem menn kippa sér ekki upp við.   

Enda þarfasti þjón landsmanna. 
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    Innan tíðar voru þeir tilbúnir að hefja för með 

vindstrenginn sem næst í fangið og forvitinn hrossahóp 

horfa á þá.   Í kringum þau hafði myndast ákveðið líf sem 

enn og aftur minnti þessa boðbera fagnaðarerindisins á 

skapara sinn og handarverk hans.   Og var það ekki 

dásamleg upplifun?   Hestarnir fylgdu þeim eftir allir sem 

einn uns girðingin stöðvaði för þeirra.   Eins og girðingin 

vildi segja við sinn hestahóp: 

    “ Ágætu hross!   Takið eftir!   Hér er það ég sem ræð.   

Hingað og ekki lengra.   Snúið frá.   Áfram gakk.   

Samtaka nú.   Einn tveir, einn tveir. “ 

    Er Brjánn Hilmars leit við sá hann að komið var los á 

hópinn og hestarnir farnir til baka til að næra sig áfram á 

saðsömu grasinu sem beið eftir snoppu þeirra og tönnum 

á yfirborði túnblettarins. 

    Hjólin voru kostagripir sem höfðu reynst þeim vel á 

ferðinni.   Guð sér fyrir öllum þörfum sinna manna.    

    En bætti í vindinn og regnið jókst að sama skapi.   

Gráleit ský voru yfir höfðum þeirra svo hvergi sást orðið 

í heiðan himinn.   Skýin minnkuðu birtu dagsins og gerðu 

umhverfið dimmara en gerðist á meðan sólar naut enn 

við.    

    Framundan þeim á hægri hönd var afleggjari að einum 

sveitabænum.   Bærinn var svolítinn spöl frá veginum og 

þurfti að fara mjóan vegslóða, hálfgerðar troðningar, til 

að komast að íbúðarhúsinu.   Bærinn var við rætur lágs 

fjalls sem fallegur foss steyptist fram af vinstra megin við 

sjálft bæjarstæðið í um hálfs kílómeters fjarlægð og 

myndaði fossinn hvítt eða gráleitt munstur með vatninu 
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sem steyptist fram af snarbrattri hamrabrúninni og rann 

niður stallaða hlíðina á miklum hraða.   Minni foss rann 

skammt frá hinum, nær bænum, hálfgerð spræna 

samanborið við hinn.   Litli fossinn steyptist fram af 

fjallinu þar sem bergið slútti fram yfir sig sem gerði að 

verkum að vatnið úr honum steyptist beint og 

hindrunarlaust niður í árfarveginn fyrir neðan með 

gusugangi og hljóði sem slíkum vatnsgangi fylgir.   En 

saman mynduðu þessir tveir fossar fegurð sem gerði 

sýnina að sönnu augnayndi og skreytti fjallið svo um 

munaði og eftir var tekið af fólki sem átti leið þar um. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars voru búnir að hjóla í 

nokkra klukkustundir og orðnir eilítið þreyttir.   Enda 

liðið á daginn.   Þeim hafði miðað vel áfram og engar 

óþarfa tafir orðið. 

    Skýin yfir þeim voru kominn í mikinn ham og helltu 

vatni yfir hvað sem fyrir varð og gegnbleytti allt 

umhverfi mannanna. 

    Pollar mynduðust á veginum af öllu þessu regnvatni að 

ofan.    Saman mynduðu þeir mynstur misstóra polla svo 

langt sem augað eygði. 

    Þeir nálguðust afleggjarann hægt en örugglega.   Þeim 

fannst eins og Drottinn vildi að þeir legðu leið sína að 

þessum bæ og segðu íbúunum frá Jesús.   Og það var líka 

Drottni líkt að vera með klárt afdrep handa þeim þegar á 

þurfti að halda.    

    Þeir hjóluðu áfram.    
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    Maður kom gangandi eftir veginum frá bænum með 

hest í taumi.   Búið var að spenna kerru fyrir hestinn og 

láta á kerruna sjö fulla mjólkurbrúsa af mjólk sem búið 

framleiddi með sínum tíu kúm.   Maðurinn lét veðrið ekki 

aftra sér frá að gera skildu sína og koma mjólkinni í veg 

fyrir bílinn sem einmitt var væntanlegur sama dag.   

Mjólkurbílstjórinn ók um sveitina á sínum yfirbyggða 

mjólkurbíl og stöðvaði við hvern brúsapall og tók 

brúsanna og skildi jafn marga tóma brúsa eftir á 

pallinum.    

    Einu sinni í viku kom hann með póst.   Með póstinum 

komu sendibréf og önnur bréf í bland við dagblöð sem 

færðu mönnum heim fréttir af gangi mála í höfuðborginni 

og einnig fregnir af búskapi hér og þar um landið og 

stundum erlendis, ásamt mörgum öðrum ganglegum og 

minna ganglegum upplýsingum um hluti sem þeim 

viðkom.   Dagblöðin innihéldu og hrikalegar frásögur af 

hildarleik stríðsins og svaðilfarir fólks sem lenti í 

hringiðu átakanna sem öll Evrópu var meira og minna 

ofurseld af um þessar mundir. 

    Í síðasta blaði sem mjólkurbílstjórinn færði bændum í 

þessari sveit birtist lítil klausa um kristilegt mót sem 

haldið var í byrjun júnímánaðar á Valskoti í Flóa.   Þetta 

var þriðja kristilega mótið sem haldið var á þessum 

fallega stað fyrir austan.   Svo skemmtilega vildi til að 

sóknarpresturinn í sveitinni, sem Brjánn og Örlygur fóru 

um, séra Hlöðver Áskelsson, predikaði á móti hinna 

kristnu manna í Flóanum.   Ekki einu sinni heldur tvisvar. 

    Einnig kom fram í blaðinu að töluverður fjöldi manna 

bæði úr höfuðborginni og frá Vestmannaeyjum og 
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Akranesi og víða annarstaðar af landinu hafi verið saman 

komið á staðnum og gert góðan róm að allri framkvæmd 

og skipulagi sem og dagskránni sem boðið var upp á.   

Dagskráin þótti góð og einkar uppbyggileg fyrir anda 

mannsins. 

    Brjánn Hilmars rak einnig augun í þessa frétt er hann 

leit í blaðið áður en þeir yfirgáfu heimili Orms Knúts og 

konu hans fyrr um morguninn.  

    Veðrið jókst eftir því sem á leið.   Hvassar vindhviður í 

fangið gerðu ferð bræðranna erfiðari. 

    Maðurinn sem þeir höfðu komið auga á gekk 

ákveðnum skrefum.   Hesturinn fylgdi honum eftir hvert 

fótmál. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars höfðu ekki veitt 

þessum manni neina sérstaka athygli fyrr heldur en nú.   

En þarna var hann samt með sinn hest og sína hestakerru 

og nálgaðist afleggjarann eins og þeir sjálfir. 

    Þeir stöðvuðu hjólhesta sína við brúsapallinn og lögðu 

sína járn fáka utan í trausta pallsmíðina og teygðu úr sér 

þarna í regninu og hinum síaukna vindi.   Regnkápurnar 

gerðu fyllilega sitt gagn og hindruðu vatnið í að ná til 

þeirra innanklæða.   Þær voru hinar ágætustu flíkur.   Þeir 

lofuðu Guð og þökkuðu honum fyrir gömlu konuna sem 

hlýddi röddu Guðs.   Þeir upplifðu þarna mikilvægi 

hlýðninnar þegar Guð talar.   Hann hefur enda 

heildarsýnina yfir þau verk sem hann framkvæmir.   En 

mennirnir ekki. 

    Örlygur Freyr snéri sér að Brjáni Hilmars og sagði: 
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    “ Við skulum biðja og leita Drottins um framhaldið.   

Ef ég hef rétt fyrri mér vill Drottinn að við lítum við á 

þessum bæ og hittum fólkið. “ 

    Brjánn Hilmars var sammála: 

    Þeir lutu höfði. 

    Örlygur Freyr hóf bænina: 

    “ Kæri, almáttugi faðir.   Við þökkum þér og biðjum 

þig um að sýna okkur hver vilji þinn er og gerðu okkur 

fullvissa um að það sé í þinni áætlun að við förum 

þennan slóða sem liggur á átt að bænum hér skammt frá.   

Í Jesús heilaga nafni.   Amen. “ 

    Er þeir höfðu lokið bæn sinni var maðurinn með 

hestinn kominn út á enda heimreiðarinnar.   Glamur barst 

til þeirra frá mjólkurbrúsunum sem nudduðust hver utan í 

annan af hristingi kerrunnar.   Maðurinn gerði sem 

vonlegt var ekki ráð fyrir að hitta menn á þessum stað og 

í líka þessu veðri.   En þarna stóðu tveir ókunnir menn og 

tvö vel hlaðinn reiðhjól sem búið var að leggja utan í 

brúsapallinn.   En hverjir þeir voru og hvaða erindi þeir 

áttu hér hafði hann enga hugmynd um.   Ekki þurfti 

miklar bollaleggingar til koma auga á að þeir væru 

ferðamenn.   Reiðhjólin og farangurinn sem á þeim var 

bar þess glöggt merki. 

    Maðurinn kom nær.   Hann var á miðjum aldri með 

grásprengt hár og þreklega vaxinn og merktur af vinnu 

handa sinna, íklæddur hnausþykkri lopapeysu með 

lopahúfu á höfði og gúmmískó á fótum og með 



337 
 

 

ullarsokkanna dregna upp á fótleggina, utan yfir 

buxnaskálmarnar. 

    Klárinn sem dró kerruna var jarpur á lit og vanur 

slíkum drætti.   Sterklegur klár og vöðvamikill og 

kominn til ára sinna. 

    Örlygur Freyr bauð manninum góðan daginn. 

    Hann tók undir kveðjuna og spurði: 

     “ Hvaðan komið þið ágætu menn og hverjir eru þið og 

hvaða erindi eigið þið hingað í sveitina?  Eruð þið ekki 

orðnir gegnvotir og kaldir eftir alla ofankomuna? “ 

    Brjánn Hilmars sagði: 

    “ Við komum úr Reykjavík með strandferðarskipinu 

Heklu fyrr nokkrum dögum og erum kristniboðar sem 

boðum fólki trú á hinn krossfesta og upprisna Jesús Krist: 

“   

    “ Kristniboðar!? “ 

    Maðurinn gekk aftur með kerrunni og losaði hliðina og 

lagði hana niður.   Steig næst upp á hana til að flytja 

brúsana yfir á pallinn.   Hrossið var hið rólegasta og beið 

eftir því að maðurinn lyki vinnu sinni svo að þeir gætu 

snúið heim á nýjan leik. 

    Örlygur Freyr gekk að pallinum og steig upp á hann og 

tók við brúsunum hjá manninum á kerrunni.   Maðurinn 

þakkaði fyrir hjálpina.   Er allir mjólkurbrúsarnir voru 

komnir yfir á mjólkurpallinn og þeir báðir komnir aftur 

niður spurði hann: 
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    “ Hvað geta kristniboðar eins og þið afrekað og gert 

innanum vinnandi fólk sem þekkir ekkert nema erfiði og 

streð liðlangan daginn? “ - Maðurinn leit brosandi til 

þeirra. 

    “ Kristniboðar segja fólki frá hvíldinni sem Jesús er 

fær um að veita manninum og friðnum sem hinum 

örþreytta stendur til boða. “    

    Brjánn Hilmars hafði enn orð fyrir þeim. 

    Engir tómir brúsar voru á pallinum til að taka með sér 

aftur heim og heldur engin póstur.   En þar sem til voru 

tveir gangar af brúsum heima kom það ekki að sök.   

Mjólkurbílstjórinn kom vanalega um þetta leiti dags og 

var áreiðanleg stutt í komu hans úr þessu. 

    Maðurinn rétti fram hönd sína og kynnti sig: 

    “ Brynjar Áskelsson heiti ég og við skulum drífa okkur 

heim og fá okkur einhverja hressingu.   Regnið hefur 

færst í aukanna bara á hinum stutta tíma sem það tók mig 

að komast hingað.   Konan mín sækir eitthvað matarkyns 

handa okkur í búrinu.   Ef við dveljum lengur í þessu 

regni að þá gegn blotnum við og gætum jafnvel veikst.   

Og ekki viljum við það. “ 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars kynntu sig og þeir 

þökkuðu fyrir gott boð. 

    Þar sem vegurinn að bænum var moldarborinn gat 

hann orðið háll í mikilli vætutíð eins og núna.    

    Bærinn var tvílyft timburhús með bröttu, rauðmáluðu 

þaki og hvíttum veggjum.   Fjósbyggingin var svo gott 
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sem samföst íbúðarhúsinu.   Aðeins um einn metri 

aðskildi byggingarnar.   Við hlið fjóssins var heyhlaða og 

þurfti að fara með heyið út og svo inn í fjósið til að færa 

kúnum heygjöfina sína kvölds og morgna yfir 

vetrarmánuðina.   Við hlið fjóssins var önnur bygging 

sem brúkuð var sem geymsla og undir allskonar vinnu 

sem viðkom rekstri býlisins.   Hrífur, ljáir og önnur 

verkfæri og áhöld voru og geymd inn í þessari byggingu.   

Allar byggingarnar stóðu samhliða og báru sama lit og 

íbúðarhúsið. 

    Örlygur Freyr, Brjánn Hilmars og Brynjar bóndi gengu 

saman í átta að íbúðarhúsinu.   Vatnið rann viðstöðulaust 

niður regnkápurnar en sjálfir voru þeir þurrir og heitir. 

    Er þeir komu að tröppunum inn í húsið kom út maður 

sem starfaði á búinu.   Maðurinn heilsaði gestunum á 

bjagaðri íslensku og gekk svo hröðum skrefum framhjá 

þeim og til fjóssins til að sinna störfum þar.   Greinilega 

var um útlendan mann að ræða.   Hann talaði með 

þýskum hreim. 

    Örlygur og Brjánn minntust Ensku hermannanna sem 

þeir hittu og foringja þeirra sem spurði þá um þýska 

menn á þessum stað.   Þeir litu hvorn á annan og svo á 

manninn sem gekk í átt að fjósinu. 

    Þeir gengu tryggilega frá reiðhjólunum sínum upp við 

húsvegginn við hlið trappanna og drifu sig svo inn í hús. 

    Hitinn inni var þægilegur.   Brynjar bóndi bauð þeim 

að fá sér sæti í stofunni á meðan frúin tæki fram 

matarbita handa ferðalöngunum sem voru svo langt að 

komnir.    
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Hans Walter frá Munchen. 

Tuttugasti og þriðji kafli. 

 

    Í forstofuna tóku þeir af sér yfirhafnirnar og hengdu 

þær á snaga á veggnum og fóru úr blautum skóm.   

Vatnið lak úr en vatnsmagnið var ekki slíkt að til 

óþæginda væri.   Vatnsheldur gólfdúkur varði 

gólffjalirnar undir fyrir vatni af þessari stærðargráðu.   

Málið var ekki alvarlegt. 

    Gangurinn inn af forstofunni var raflýstur með einni 

peru sem hékk niður úr miðju lofti í rafmagnsþræði sem 

tengdur var perustykki.   Eins og hálfs metra breiður 

renningur huldi meginpart gólfsins og nam við endanna 

sitt hvoru megin en skildi eftir þrjátíu sentímetra auða 

rönd til hliðar, beggja megin.   Veggir og loft voru 

klæddir panill viði.   Ljósblár litur huldi viðinn og héngu 

myndir af fólki á veggjunum á nokkrum stöðum.   

Forstofan var snyrtileg.   Inni var lykt sem myndast þegar 

fólk umgengst skepnur liðlangan daginn.    

    Við enda gangsins hægra megin var lokuð hurð og bak 

við þessa lokuðu hurð stofan sem Brynjar bauð þeim að 

setjast inn í.   Gegnt henni var hurð inn í eldhúsið.   Við 

enda gangsins, á milli dyranna, lá stigi upp á loft og 

annar niður í kjallara.   Stiginn upp var tvískiptur með 

palli.   Lítill gluggi nam við gólf á þessum palli og gaf 

inn birtu.   Annar stigi í gagnstæða átt tók við af hinum 

og flutti menn upp í herbergin á loftinu.   Bæði í kjallara 

og í risi húsnæðisins voru íbúðarherbergi.   Ljóst var að 



341 
 

 

húsnæðið var gjörnýtt.   Var enda margt um manninn á 

bænum á meðan sumarvinan og heyskapurinn stóð yfir. 

    Örlygur Freyr greiddi sér með fingrunum gegnum 

blautt hárið og gekk ásamt Brjáni Hilmars til stofu.   

Húsfreyjan, brosmild kona á svipuðu reki og bóndi 

hennar, stóð í eldhúsdyrunum með viskastykki á 

öxlunum.   Konan rétti þeim þurr handklæði sem þeir 

gripu fegins hendi og þerruðu regnvatnið af andliti sínu 

og hári.   Húsfreyja kynnti sig og sagðist heita Álfrún 

Harðardóttir og vera fædd og uppalinn á bænum.   Og 

bætti við að hún og maður hennar hafi tekið við búi af 

foreldrum hennar fyrir þremur árum.   Skömmu áður en 

foreldrar hennar létust tóku þau við rekstri búsins.   

Aðeins fáeinir mánuðir skildu á milli andláts foreldra 

Álfrúnar.   Að háaldrað fólk látist og hverfi af jörðinni, 

satt lífdaga og hvíldinni fegið, er bara gangur lífsins. 

    Álfrún bauð gestina að finna sig velkomna á sínu 

heimili.   Hún sagðist því miður ekki hafa tíma að svo 

stöddu til að spjalla meira við þá.   Þyrfti hún enda að 

taka til mat handa sínu fólki og gestunum sem komnir 

voru um svo langan veg, í öllu þessu slagveðri.   Hún 

hvarf inn í eldhúsið.  Glamur í pottum og áhöldum barst 

þeim til eyrna, og svo blístur og næst lágvær söngur. 

    Þótt ofnarnir inni væru kaldir var stofan samt þægileg 

og hlýleg og sæmilega rúmgóð og tók vel á móti 

gestunum.   En þessi staður í húsinu var aðeins notaður á 

tyllidögum.   Sem var ástæðan fyrir að hurðin þangað inn 

var höfð lokuð.   Heimilismenn almennt virtu þessa reglu 

húsráðenda. 
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    Teppi með allskonar munstri á huldi stærsta hluta 

stofugólfsins.   Ofan á teppinu var borðstofuborð með sex 

stólum, ásamt tveim betri stólum og gegnt stólunum, með 

sófaborði á milli, sófi sem nam við vegginn og gátu þrír 

menn setið samtímis í honum.   Fyrir ofan bak sófans 

hékk stórt, innrammað málverk sem sýndi landslagið 

fyrir ofan bæinn og blasti mikill fjallasýn við áhorfendum 

ásamt fossunum tveim. 

    Lítið borð með blómi á var í einu horni stofunnar og 

stóð borðið utan við rönd teppisins.   Ofan við blómið, á 

veggnum, hékk mynd af Brynjari Áskelssyni og Álfrúnu 

Harðardóttur konu hans.   Myndin var tekin er þau gengu 

í það heilaga og stóð altarið í kirkjunni til hliðar við þau.   

Svo heppilega vildi til að akkúrat sem þau gengu í það 

heilaga var erlendur ljósmyndari á ferð í námunda við 

kirkjuna.   Og var maðurinn fenginn til að mynda 

brúðhjónin gegn gjaldi sem ljósmyndarinn ákvað.   Þótt 

fjárráð væru knöpp fannst fólkinu samt vera réttlætanlegt 

í tilefni dagsins að notfæra sér þjónustu hins erlenda 

manns.   Í fangi sínu hélt Brynjar á kornabarni.   Fyrsta 

barni þeirra hjóna.   Barnið svaf vært í örmum föður síns. 

    Við vegginn sem blasti við er inn kom var haganlega 

gerður skápur með tveimur opnanlegum glerhurðum að 

framan sem náðu frá gólfi og upp.   Hillur voru fyrir 

innan þessar glerhurðir og á þeim ýmsir munir sem hafðir 

voru til skrauts og annarra hluta sem nýttust inn á 

heimilinu.   Skápurinn var dökkbrúnn á lit og lakkaður 

með glæru lakki.   

    Brynjar bóndi brá sér ofan í kjallara til að moka kolum 

í ofninn og kynda húsið eilítið.   Smá ylur og aukinn hiti 
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gerði bara gott.   Kolareykur steig upp um skorsteininn 

og að smá tíma liðnum byrjuðu vatnsofnarnir í húsinu að 

veita yl. 

    Brjánn Hilmars gekk að glugganum og horfði út.   

Regnið og vindurinn lamdi umhverfið og skall með 

töluverðum þunga í hviðunum á allt sem fyrir varð.   

Ekki var laust við að byggingin skylfi pínulítið er sterkar 

vindhviðurnar lentu á húsinu.   Úr þessum glugga blasti 

við tún sem teygði sig langleiðina í átt að veginum sem 

þeir níverið höfðu farið um.   Gras vallarins beið eftir að 

ná réttri stærð og einnig sterkum handleggjum sem 

sveifluðu orfi og ljá til hægri og vinstri og hyggju öll 

stráin frá rótunum og felldu þau til jarðar, og einnig eftir 

hrífum sem þá tóku við og veltu nýslegnu grasinu fram 

og svo aftur til baka til að það þornaði og gerðist hæft í 

bagga og til varðveislu í hlöðu uns vetur gekk í garð og 

skepnur komu á hús og nærðu sig á þurri, næringarríkri 

töðunni. 

    Örlygur Freyr kíkti á myndirnar sem héngu á 

stofuveggjunum.   Myndirnar voru eins og á ganginum, 

af fólki sem líklega tilheyrði fjölskyldunni á einn eða 

annan hátt.   Hann staldraði stundarkorn við eina mynd 

og skoðaði hana nánar.   Myndin var af ungum manni og 

hesti sem kerra var spennt fyrir og var maðurinn að sturta 

með handaflinu einu húsdýraáburði í flag sem verið var 

að rækta og breyta í tún.   Fleiri áþekkar taðhrúgur sáust á 

þessari mynd sem biðu þess að úr þeim yrði dreift til að 

allur jarðvegurinn fengi næringu sem hentaði grasfræinu 

sem kæmi á eftir og völlurinn fengi möguleika á að 

umbreyttast í nytjatún til gangs og blessunar bónda og 

öllu hans fólki. 
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    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars settust og létu líða úr 

sér.   Þægileg þreyta kom yfir þá og fyllti hjarta þeirra 

með ró.   Ferðalag dagsins hafði tekið eilítið á.   Sérlagi 

eftir að veðrið breyttist og vindurinn og regnið ágerðist 

og versnaði.   En núna var öllu óhætt.   þeir sátu í góðu 

yfirlæti í þægilegum stólum í stofu á íslenskum sveitabæ 

og biðu þess að fram yrði borin matur sem seddi hungur 

þeirra.   Var klukkan enda langt genginn í nítján og 

venjulegur mátmálstími fólks að bresta á. 

    Útdyrnar lukust upp.   Fótatak barst til þeirra af 

ganginum.   Í dyrunum birtist þýski maðurinn sem þeir 

höfðu mætt örskömmu áður.   Verkinu sem ólokið var í 

fjósinu var nú lokið og þar sem veðrið var slæmt og lítið 

við að vera útivið var eina til ráða að bregða sér aftur 

heim í hús og slaka á. 

    Maðurinn var á að giska þrjátíu og fimm ára, 

skolhærður og meðalmaður á hæð og svolítið þykkur um 

miðjuna.   Hann var klæddur eins og algegnt er í sveitinni 

og með svarta, efnismikla derhúfu á höfðinu: 

    “ Góðan daginn “ – sagði maðurinn með sínum þýska 

hreim. 

    “ Hans Walter heiti ég og er af Þýsku bergi brotinn.   

Ég vil taka það strax fram til að eyða öllum misskilningi 

að Adolf Hitler er ekki minn maður né heldur 

stjórnmálaflokkurinn sem hann og hans dólgar leiða. “ 

    Maðurinn gekk til Örlygs Freys og tók þéttingsfast í 

útrétta hönd hans og sagði: 
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    “ Ég er ættaður frá Munchen í Þýskalandi en kom til 

Íslands um vorið 1937 og hef verið hér síðan og starfað á 

þessu bæ síðastliðinn tvö ár.   En kæru vinir!   Hvaða 

ferðalagi er á ykkur?   Og hvað rekur ykkur hingað á 

yfirhlöðnum reiðhjólum sem standa á hlaðinu? –  

    Maðurinn átti í erfiðleikum með íslenskuna en sagðist 

hafa tekið töluverðum framförum frá því að hann kom 

fyrst.   Og bætti hlæjandi við: 

    “ Innan tíðar tala ég lýtalausa íslensku að engin sem í 

kringum mig er tekur eftir minnsta hreim hjá mér. “ 

    Hann snéri sér næst að Brjáni Hilmars og heilsaði 

honum. 

    Örlygur Freyr sagði: 

    “ Við komum úr höfuðborginni og vorum sendir út af 

Örkinni til að flytja fólkinu góðu fréttirnar um 

krossfestan og upprisinn Son Guðs Jesús Krist. “ 

    Hans Walter horfði á Örlyg Frey og varð mjög hugsi 

og gekk að glugganum og horfði dágóða stund á veðrið 

fyrir utan án þess að segja orð. 

    Örlygur Freyr leit á Brján Hilmars undrandi á svip.   

Brjánn bar fingur upp að vörum sínum sem merki til hans 

um að segja ekkert heldur bíða og sjá hverju fram yndi. 

    Hans Walter snéri sér við.   Tár rann niður kinnar hans.   

Eitthvað sem Örlygur hafði sagt hreyfði greinilega við 

honum og olli honum geðshræringu. 
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    “ Fyrirgefið vinir.   Ég er ekki vanur að sína slíkar 

tilfinningar en fréttir ykkar um að þið væruð erindrekar 

Jesús snart mig.   Sjálfur er ég endurfæddur maður og hef 

fylgd Jesús frá unglingsaldri og hef trúað og treyst 

Drottni æ síðan.   En aðstæður í heimalandi mínu ráku 

mig á flótta í Þýskalandi árið 1937.   Og hér er ég nú.   

Þið eruð fyrstu mennirnir á Íslandi sem ég hitti sem 

ganga opinberlega erinda Drottins.   Guð blessi ykkur 

bræður. “ 

    Maðurinn snéri sér aftur að glugganum og horfði út. 

    Brynjar gekk upp stigann úr kjallaranum og birtist að 

nokkrum mínútum liðnum í dyrunum með kaffibrúsa, 

fjögur glös, mjólkurlögg, bakkelsi á diski og kandís í 

tréskál.   Eilítið tár af kaffi stytti biðina uns matur væri 

fram borinn. 

    Hann kallaði á vinnumann sinn og bauð honum að 

setjast hjá þeim og spjalla við gestina. 

    Hans Walter gekk til mannanna og fékk sér sæti í 

auðum stól við hlið vinnuveitanda síns. 

    “ Jæja strákar “ - sagði Brynjar hressum rómi: 

    “ Svo að þið eruð komnir alla leið úr höfuðstaðnum til 

að bera okkur tíðindi Biblíunnar.   Haldið þið að árangur 

verði af erfiði ykkar?   Er nokkur tilbúinn til að hlusta á 

Orð Guðs í dag? “ 

    Hann teygði sig eftir hitabrúsanum og hellti bleksvörtu 

og ilmandi kaffinu í glösin á borðinu og bauð þeim að fá 

sér sjóðheitan sopa og meðlæti.    Brynjar bar glasið sitt 
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upp að vörunum og sötraði heitan löginn ásamt kandís og 

kom svo sér þægilega fyrir í stólnum.    

    Áður en kristniboðarnir fengu tækifæri til að svara 

snéri húsráðandi sér að vinnumanni sínum og spurði: 

    “ Hvernig er, eða var, ástandið í heimalandi þínu hvað 

kristna trú áhrærir.   Létu nasistarnir ykkur í friði eða 

reistu þeir starfseminni skorður með ofríki og fantaskap? 

“ -  

    Brynjari var kunnugt um trú hans án þess að hann 

hefði farið nánar ofan í þá sauma.   En núna lék honum 

forvitni á að heyra hann sjálfan útlista málunum fyrir 

þeim.   Núna var rétta tækifærið með komu hinna 

reykvísku kristniboða.   Hann vildi vitaskuld gera 

gestunum til hæfis og brydda upp á umræðu sem hann 

þóttist vita að gleddi þá og þeir gætu með gleði verið 

þátttakendur í.   Sjálfur var hann hlynntur Kristi án þess 

þó að vilja hleypa honum of nálægt sér.    

    Hans Walter varð eilítið vandræðalegur við spurningu 

húsbónda síns en vegna gestanna og sameiginlegrar trúar 

fann hann fyrir ákveðinni áskorun um að opna sig og 

segja sinn vitnisburð.   Hjartað brann í honum og hann 

fann hvernig hann efldist allur innan og eldurinn í hjarta 

hans logaði og jókst.   Já, skíðlogaði og orðin að miklu 

báli. 

    Hans Walter kom sér betur fyrir í sætinu með 

mjólkurblandað kaffi í hendinni. 

    Hann sagði: 
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Frásaga Hans Walter: 

 

    “ Viljið þið heyra mína sögu?   Hún er á margan hátt 

skrautleg og sýnir vel að kristin trú á ekki allstaðar upp á 

pallborðið hjá fólki né heldur yfirvöldum.   Á stöðum sem 

þannig háttar til getur verið erfitt fyrir fólk og beinlínis 

lífshættulegt að koma saman til trúar iðkunnar.   Slíkt 

ástand er nú viðloðandi í Þýskalandi nasismans.   

Yfirvöld leggja raunverulega orðið blátt bann við slíkri 

tilbeiðslu fólks og vilja njörva allt og alla þegna ríkisins 

niður og beygja þá undir hugmyndafræði flokksins og 

Foringjans.   Um þessar mundir er mikið myrkur yfir 

landinu mínu.   Myrkur sem kemur fram í ótta.   Ótta sem 

er eins og yfirliggjandi og orðin svo þéttur að menn geta 

nánast snert á þessum ótta með höndunum á gangi út á 

götu.   Svo magnaður er hann og svo raunverulegur fyrir 

marga.   En sé grannt gáð þá er þetta ekki furðulegt.   

Allir sem vilja vita að Satan stjórnar ríki sínu ávallt með 

óttann að vopni. “ 

    Brynjar horfði í kringum sig við síðustu orð Hans og 

var ekki alveg viss um í hverskonar farveg ræðan mundi 

fara.   En eitthvað í talsmáta hins erlenda manns vakti 

áhuga Brynjars bónda að hann fann sig knúinn til sitja 

áfram og hlusta uns málið væri til lykta leitt. 

    Hans Walter þagnaði og teygði sig til borðsins og skar 

sér þunna sneið af bakkelsinu sem Brynjar bar þeim, saup 

á sjóðheitum leginum og beit stykki úr kökunni. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars biðu spenntir eftir að 

heyra meira frá þessum erlenda manni sem flúði nasista 
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og endaði á Íslandi vegna trúarsannfæringar sinnar.   

Minnugir orða frelsarans: 

    “ Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt.   

Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða.   

Og þér munuð hataðir af öllum vegna nafns míns.   En sá 

sem staðfastur er allt til enda, mun hólpinn verða.   Þegar 

þeir ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Sannlega 

segi ég yður:   Þér munuð ekki hafa náð til allra borga 

Ísraels, áður en Mannssonurinn kemur. “   (Matt 10:21-

23) 

 

Hans Walter hélt áfram: 

    “ Þetta byrjaði allt saman á því að ég og fleiri sem 

vildum koma saman til að lofa Jesús urðum varir við að 

okkur var veitt eftirför af gangandi, frakkaklæddum 

mönnum með hattbörðin niðurbrett og að bifreiðar 

merktar ríkinu voru sífellt á ferðinni þar sem við vorum 

staddir.   Þjóðverjar þekkja þessar bifreiðar og þeim er 

einnig kunnugt um aðgangshörku Gestapó- liðsins sem 

handtekur fólk hvar sem þeim sjálfum sýnist og færir til 

yfirheyrslu.   Jafnt að nóttu sem degi. 

    Fljótleg fór okkur sem hittumst að gruna að ástæðan 

fyrir eftirför mannanna með hattanna og áhuga þeirra á 

okkur væri ekki stjórnmálalegs eðlis eða vegna 

annarlegra stjórnmálaskoðana okkar sem kæmu gegn 

hugmyndafræði valdhafa heldur trúin sem við vildum 

iðka, rækta og stunda trúfastlega.   Hún virtist vera ógnin 

sem þeir sáu í hópnum sem við tilheyrðum og höfðum 

raunar lengi gert.   Hópurinn samanstóð í fyrstu af fjörtíu 
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mönnum af báðum kynjum sem hittist reglulega tvisvar til 

þrisvar í viku í sal sem við höfðum á leigu í baklóð í einu 

af íbúðar hverfum Munchen- borgar. 

    Sannast sagna þá er ég einkar ópólitískur maður þó að 

ég vitaskuld fylgist með og fór ekki frekar en aðrir 

borgarar Þýska ríkisins varhluta af stefnu 

einræðisherrans og ofbeldinu sem sífellt ágerðist.   Þó að 

engin opinber yfirlýsing lægi fyrir um málið voru samt 

margir Þjóðverjar handvissir um að yfirvöld ættu meiri 

þátt í ofbeldisverkunum á götunum heldur en þau sjálf 

létu í veðri vaka.   Ýmislegt fór nefnilega að hvissast út á 

gatnamótum um hitt og þetta sem Þýska ríkið átti að hafa 

staðið að.   En allt vitaskuld án beinna sannanna.   

Margir landar mínir skelltu og við skollaeyrum og vildu 

hvorki vita né heldur heyra meira.   Margir heima líta á 

æðsta mann landsin sem frelsara.   Þvílík sóun á tíma 

sínum að vera upptekinn af slíkum þvættingi. 

    Á einni samverustundinni ákváðum við að fara varlega 

og búa til áætlun sem menn skildu fylgja og fara eftir.   

Áætlun sem gerði okkur kleyft að komast framhjá þessum 

árvökulu augum yfirvalda, og gera tilraun til að hrista þá 

af okkur, ef verða mætti.   Við gerðum okkur orðið ljóst 

að samverustundirnar sem við héldum í salnum okkar 

voru farnar að óróa þá sem veittu okkur eftirför, og að til 

væru skýrslur um þennan hóp og að skýrsluhafar vissu 

jafnvel meira um hópinn heldur en okkur grunaði. 

    Og ekki batnaði ástandið er fólk fór að fá fregnir af 

þessum samverustundum og hópurinn tók að stækka og æ 

fleiri að koma til að heyra undursamlegan boðskapinn og 

fræðsluna úr Orði Guðs.   Augljóst var að allt þetta varð 
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þeim sífellt meiri þyrnir í augum og að hvenær sem var 

gátu menn átt von á að ráðist yrði til inngöngu af 

vopnuðum mönnum ríkisins og allir inni handteknir og 

jafnvel líflátnir á staðnum.   En slíkar voðasagnir voru 

farnar að berast fólki til eyrna eftir leynilegum leiðum 

varðandi ýmsa minnihluta hópa í landinu.   Ástandið var 

orðið verulega breytt og hættulegt frá því sem áður var 

er menn fengu ræktað sína kristnu trú í friði og án allrar 

hættu á innrás vopnaðra og þrautþjálfaða drápsmanna 

undir verndarvæng ríkisins.   Eins og við orðið litum á 

Svartstakka Heinrich Himmler. 

    Í nokkrar vikur gekk allt vel.   Við héldum okkar 

stundir en reyndum að láta ekki mikið á okkur bera út á 

við.   Og sæjum við grunsamlegt fólk koma á eftir okkur 

fórum við aðra leið heldur en vanalega og reyndum 

þannig villa um fyrir þeim og hrista það af okkur og 

notuðum fyrsta tækifæri sem gafst til skjótast inn í næsta 

húsasund eða aðra álíka staði og taka sprettinn yfir á 

næstu götu.   Stundum hlupum við inn í nærliggjandi 

garða og stukkum yfir girðingar til að ná marki og 

komast óséðir á áfangastað.   Einnig var ljóst að ekki var 

lengur óhætt fyrir trúað fólk að tala um sína trú við hvern 

sem var heldur þá eina sem við vissum að var treystandi.   

Nú var nefnilega svo komið að borgin virtist vera orðin 

full af fólki sem reiðubúið var að ljóstra upp um 

samborgara sína við  yfirvöld og láta þau vita um fólk 

sem hegðaði sér öðruvísi heldur en ærlegur Þjóðverji og 

hreinn Aríi skildi gera.    

    Kvöld eitt í febrúar 1937 voru við saman komin í 

salnum.   Húsfyllir var.   Í um klukkustund lofuðum við 

Drottinn við undirfagra tóna píanósins sem stóð við einn 
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vegginn.   Umrætt kvöld vildi svo til að ég var beðin um 

að flytja fólkinu Orð frá Guði.   En slíkt var óvanalegt en 

gerðist þó annað veifið. 

    Er ég hafði talað í um fimmtán mínútur heyrði ég 

skarkala og hávaða fyrir utan.   Dyrunum var sparkað 

upp og inn þusti flokkur alvopnaðra Svartstakka sem 

skipuðu öllum inni að yfirgefa bygginguna samstundis.   

Og þar sem ég stóð í ræðupúlti undu sér strax að mér 

þrír menn og barði einn mannanna mig með riffilskaftinu 

og lenti höggið á höfði mínu svo að mér sortnaði fyrir 

augum og ég fann hvernig blóðið fossaði úr sári á 

höfðinu og niður á axlir mínar. 

    Atburðarrásin var hröð og myndaðist ringulreið og 

öngþveiti í hópnum.   Svartstakkarnir æptu hver í kapp 

við annan á fólkið á meðan það gekk, eða öllu heldur 

hljóp út, með hendur fyrir ofan höfuð. 

    Þá gerðist það sem allir óttuðust.   Byssuhvellir 

heyrðust og ég sá fólk hníga niður og liggja eftir í blóði 

sínu, örent.   Hve margir lágu í valnum þegar upp var 

staðið er mér ekki kunnugt um.   En sjálfur get ég staðfest 

að sjö manneskjur féllu í kúlnahríðinni. 

    Á einhvern óskiljanlegan hátt tókst mér að sleppa úr 

greipum mannanna sem héldu mér og komast undan á 

flótta í gegnum dyr sem voru hægra megin við altarið 

með banvænar riffilkúlurnar allt umhverfis mig, án þess 

að nein þeirra snerti mig.   Engin tími vannst til þess að 

huga að særðum.   Ég komst út í gegnum glugga á 

herberginu og þaðan út á götu. 
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    Bílar óku fram og til baka og greinilegt að í þeim voru 

menn sem leituðu mín.   En verndarhendi Drottins var 

yfir og hann huldi mig sjónum þeirra.   Ég hljóp úr einni 

götu yfir í aðra og stökk svo í felur í hvert sinn sem 

bílljós birtust og komst loks í skjól af skógi, þar sem ég 

gat leynst um stund og kastað mæðunni. 

    Hjartað hamaðist í brjósti mínu af öllum hlaupunum.   

Trúið mér bræður mínir!   Ég var feginn að vera ennþá 

lifandi en jafnfram harmi slegin yfir atburðunum sem ég 

hafði orðið vitni að. 

    Verst var að vita ekki vissu sínar um afdrif fólksins og 

hve margir féllu eða særðust í þessum grimmdarverkum 

Svartstakka Himmlers sem þeir unnu þarna á saklausu 

fólki. 

    Eitt leiddi af öðru.   Í tvær til þrjár vikur var ég í felum 

í heimalandi mínu og hrökklaðist frá einum stað yfir á 

annan.   Í einu þorpi sem ég kom til og dvaldi á síðustu 

þrjá daga á flótta mínum í hitti ég velviljaðan eldri mann 

og ók hann vörubifreið.   Maðurinn var á leið til 

Svíþjóðar með ávaxtafarm frá bændunum og kom hann 

mér fyrir á milli stæðanna.  Og þarna, á milli 

kassastæðanna á vörubílspalli, húkti ég uns áfangastað 

var náð.   Þannig komst ég til Svíþjóðar og svo aftur 

þaðan nokkrum mánuðum síðar til Íslands með íslensku 

fragtskipi sem kom við í Gautaborg og hef dvalið í 

landinu fram á þennan dag.   Engar spurnir hef ég haft af 

fólkinu sem með mér var á umræddri stund.   Eina sem ég 

get gert - og hef gert - er að ég bið minn Himneska Föður 

um vernd og varðveislu til handa þessu fólki sem eftir 

lifði og aðstandendum öllum.   
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    Svona hljómar sagan mín í stórum dráttum. “-  

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stóðu á fætur gengu 

til hans og hughreystu manninn með mörgum orðum 

ásamt að tilkynna honum að vitnisburðurinn hafi haft 

djúpstæð áhrif á þá og minnt þá á að biðja stöðuglega 

fyrir þeim sem ofsóttir eru vegna Krists. 

     Rödd Álfrúnar barst úr eldhúsinu: 

    “ Matur “ 

    Brynjar stóð á fætur og bauð gestunum að setjast til 

borðs og þiggja frambornar veigar.   Tvær vinnukonur 

um tvítugt sátu við borðið er þeir komu og brostu feimnar 

til ungu aðkomumannanna.   Á borðinu var steikt ýsa 

ásamt kartöflum, hamsatólg, rúgbrauði og heimagerðu 

smjöri í glerskál.   Maturinn var vel útilátinn og ljóst að 

enginn stæði upp frá borðum ósaddur.   Sjómaður frá 

Sauðárkróki hafði fyrr um morgunninn komið við á 

bænum og fært fólkinu glænýja soðningu.  

    Sámur, smalahundurinn, kom skokkandi eftir 

ganginum og gægðist flóttalegur á svip í gættina og 

horfði á fólkið eta sinn mat.   Hann dillaði rófuni.   

Álfrún kom auga á hundinn og hastaði á hann og fylgdi 

honum fram í forstofu, þar sem staður hans var.    

    Veðrið ólmaðist úti.   Rigningardembur skulu á 

eldhúsglugganum.   Ekkert lát var á veðurhamnum. 
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Breski herflokkurinn knýr dyra á 

bænum. 

Tuttugasti og fjórði kafli. 

 

    Álfrún uppvartaði fólkið og sá til þess að nægur matur 

væri á borðum.   Menn luku af diskum sínum.   Brynjar 

bóndi strauk sér um magann með glaðlegum svip á 

andlitinu og gaf konu sinni þannig merki um að 

matargerðin hefði heppnast vel.   Álfrún kinkaði kolli og 

brosti.    

    Unglingsstúlkurnar stóð báðar upp frá borðinu.   Önnur 

til að hjálpa húsmóðurinni við uppvaskið, hin til að taka 

saman leirtauið og flytja yfir á borðið sem áfast var 

veggnum undir glugganum þar sem uppþvotturinn fór 

fram. 

    Á meðan fólkið mataðist kraumaði eldurinn á 

kolaeldavélinni undir stórum vatnspotti.   Hluta af þessu 

vatni átti að nota til uppþvottarins.   Er kom að sjálfu 

uppvaskinu tók Álfrún fram stóra ausu og jós með henni 

heitu vatni úr stóra pottinum í gamalt vaskafat sem geymt 

var í skáp undir borðinu og lét örlitið af grænsápu út í og 

hrærði svo í öllu saman með burstanum, uns sápan hafði 

blandast vökvanum.   Enn kom djúpa gamla vaskafatið í 

góðar þarfir.   Eins lengi og fatið hélt vatni og lak ekki 

var ílátið brúkhæft og óþarft að skipta því út fyrir nýtt.   

Innan tíðar heyrðist glamur í diskum og hnífapörum.   
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Fitubrák myndaðist á yfirborði vatnsins vegna brædda 

smjörsins sem fólkið notaði útá fiskinn. 

    Karlarnir fjórir við borðið stóðu á fætur.   Þeir helltu 

kaffi í glösin sín og gengu með þau inn í stofu og komu 

sér fyrir í betri stólum en voru í eldhúsinu, með magann 

fullan af steiktri ýsu og meðlæti.   Á þessu augnabliki í 

lífinu átti fólkið á staðnum eitt sameiginlegt.   Að vera 

mett og glatt í hjarta sínu. 

    “ Til anda, sálar og líkama “ - segir enda Drottin í Orði 

sínu Biblíunni. 

    Er karlarnir voru farnir út úr eldhúsinu og búnir að 

koma sér fyrir í betri stólum inn í stofu snéri önnur 

unglingsstúlkan sér að Álfrúnu og hvíslaði í eyra hennar: 

    “ Hvaða menn eru í heimsókn? “ 

    Álfrún sussaði á hana og sagði hálfum hljóðum: 

    “ Þeir komu með Heklu frá Reykjavík til Sauðarkróks 

fyrir nokkrum dögum og eru á ferð um sveitina.   Þetta 

eru kristniboðar. “ 

    “ Kristniboðar. ” - sagði stúlkan undrandi: 

    “ Hvað er það nú eiginlega? “ 

    Álfrún gat ekki annað en hlegið vegna spurningu 

stúlkunnar: 

    “ Kristniboði gengur um með Biblíuna og segir fólki 

frá Jesús.   Þú veist.   Hans sem dó á krossi.   Amen, og 

allt hitt líka. “ 
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    “ Já, svoleiðis.   Nú skil ég. “  -  Stúlkan varð hugsandi 

litla stund og horfði út um gluggann og sagði eins og við 

sjálfa sig: 

    “ Biblían!   Kristniboðar!   Amen og……Já, hm! “ 

    Hin stúlkan snéri sér að henni: 

    “ Ha, varst þú að segja eitthvað? “ 

    “ Neinei.   Ég var bara að hugsa upphátt. “ 

    “ Það er ágætt að hugsa annað slagið, en látum verkin 

tala.   Þau klárast bæði seint og illa ef þú ætlar bara að 

standa þarna eins og fastrekinn girðingastaur og stara út.   

Drífðu þig stelpa og þá losnum við fyrr og getum sest 

niður með gestunum. “ 

    “ Fyrirgefðu “ - sagði hin og vaknaði eins og af dvala.   

Hún tók viskastykkið og þurrkaði leirtauið og gekk 

jafnharðan frá því inn í skáp. 

    Stúlkan var enn annars hugar sem orsakaði að hún 

missti undirskál í gólfið sem brotnaði í marga parta. 

    “ Ææ.   Klaufi get ég verið.   Ég er ekki alveg með 

sjálfri mér í dag. “ - Sagði stúlkugreyið og roðnaði í 

kinnunum. 

   “ Ágætu konur!   Eruð þið farnar að slást þarna frammi 

í eldhúsi?   Hvaða hávaði var þetta hjá ykkur? “  Brynjar 

heyrði er diskurinn skall í gólfið og að eitthvað brotnaði. 

    Álfrún svarði: 
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    “ Engar áhyggjur, góði minn.   Samkomulagið hér er 

upp á besta máta.   En slysin gerast.   Á ég kannski að 

færa ykkur kökusneið? “ - sagði hún með glettni í 

röddinni.  

    “ Nei takk “ - sagði þá Brjánn Hilmar.   Hann fattaði 

ekki fyrr en of seint að konan var vitaskuld bara að 

grínast og barðist við hláturinn vegna fljótfærni sinnar. 

    Sami veðurhamur viðhélst úti og ekki hundi út sigandi.   

Menn urðu sammála um að halda sig bara innandyra og 

hvíla sig og njóta þess að gera hvað sem hugurinn girntist 

innan veggja heimilisins.   Og svo voru líka komnir gestir 

á bæinn sem upplagt var að sinna og gefa af tíma sínum 

og fræðast um og heyra hvað á daga þeirra hafi drifið og 

heyra um ferðalagið sem þeir voru í og hvert ferð væri 

næst heitið.   Ekki var á hverjum degi sem menn úr 

Reykjavík sóttu fólkið á bænum heim. 

    Börn Brynjars og Álfrúnar voru í heimsókn hjá frænda 

sínum á Sauðárkróki og urðu af heimsókn bræðranna úr 

borginni. 

    Brynjar bóndi sat í sama stól og fyrir matinn.   Hinir 

komu sér einnig fyrir í sömu sætum og áður.   Hann veitti 

þessu athygli og sagði: 

    “ Við sitjum allir í sömu sætum og fyrir matinn.   

Mannfólkið er vanafast og líkist á þann hátt kúnum. “ 

    Mennirnir inni hlógu og gátu vitaskuld ekki annað 

heldur en tekið undir orð hans.   
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    Vindurinn gnauðaði við gluggann og regnið lamdi 

rúðurnar og ekki var laust við að það skrölti í þeim í 

verstu hviðunum sem gengu svo vægðarlaust yfir húsin á 

staðnum.   Gluggakíttið sem borið var á karminn áður en 

rúðurnar voru settar í var orðið þurrt í sumum gluggum 

og búið að missa mýktina sem það áður hafði.   Rúðurnar 

gátu því skrölt er vindurinn blés á þær. 

    Eldurinn sem Brynjar kveikti í kolaofninum í 

kjallaranum sá um að búa til hlýlegt umhverfi uppi og 

gefa heimilisfólki og gestum rólega stund.   Undireins og 

reykurinn steig upp um reykháfinn tók vindurinn við 

honum og feykti burtu.   Langt út í buskann. 

    Mennirnir drukku kaffið í rólegheitum.   Allir nutu 

þess að leyfa þögnina inni að umlykja sig og hlusta á 

söng roksins fyrir utan sem kom í bylgjum.   Örlygur 

Freyr og Brjánn Hilmars voru sáttir við að vera þar sem 

þeir voru, vitandi sem var að vera þeirra væri skýlaus 

vilji hans sem sendi þá.   Hefðu þeir ekki hlýtt heldur 

spennt upp tjaldið og skriðið inn í það, eða tekið hús á 

næsta bæ, hefðu þeir líka orðið af stórkostlegum 

vitnisburði Hans Walter.   Vitnisburði sem blessaði þá 

stórlega og jók þakklætið til Drottins sem hafði boðið 

þeim annað umhverfi heldur en Hans mátti um tíma þola 

vegna óvinveittra stjórnvalda sem fóru offari í stjórnun 

sinna þegna.   Aftur opinberaðist sannleikur fyrir þeim 

sem undirstrikaði að heppilegast væri og farsdælast að 

hlýða þegar Drottinn talar.   Ferð þeirra hafði frá byrjun 

verið ein allsherjar opinberun um mátt og velvilja 

Drottins í þeirra garð.   Drottinn hafði leitt hvert skref 

þeirra til þessa. 
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    Álfrún kom inn með blaðið og fékk bónda sínum.   

Brynjar tók gleraugun úr brjóstvasa skyrtunnar og leit 

yfir fyrirsagnirnar á forsíðunni og fletti svo áfram.   Á 

einum stað hætti hann að fletta og las frétt sem vakti 

athygli hans og áhuga 

    Eftir lesturinn leit Brynjar upp, færði gleraugun upp á 

ennið og tók til máls:    

    “ Ja, hérna!   Detti nú ekki af mér allar dauðar lýs.   

Menn eru farnir að hýsa úlfa og nota þá sem gæludýr í 

borginni.   Í blaðinu segir frá manni sem átti og fóðraði 

þrjá úlfhunda.   Úlfar eru stórhættuleg kvikindi og 

ógurlega grimmir og miskunnarlausir og fara um í 

flokkum til veiða og drepa allt sem lífsandi er í.   Þessi 

villidýr sluppu frá eiganda sínum og hlupu burtu og hófu 

að herja á kindahóp í eigu hafnfirðinga.   Menn sem áttu 

leið þarna um gengu skyndilega fram á dauð kindahræ og 

sáu undireins að um dýrbít, eða dýrbíta, var að ræða.   

Næsta dag gengu menn svo fram á fleiri dauðar kindur og 

ljóst að tugir hræja lá á víð og dreif um svæðið.   Í ljós 

kom að hræin voru nálægt fjörtíu talsins.   Greinilega var 

um skæða skepnu, eða skepnur, að ræða. 

    Menn funduðu um málið til að ákveða hvað unnt væri 

að gera.   Lyktir urðu þær að sex manna vopnaður 

leiðangur var gerður út til að finna óværuna og eyða 

henni úr umhverfinu.   Hinn galvaski hafnfirski hópur, 

allt þrautreyndar og góðar skyttur, tóku að sér verkefnið 

með það að markmiði að fella hinn skæða dýrbít. 

    Er þeir komu á staðinn sem kindurnar héldu sig oft á 

sáu þeir þrjú stór kvikindið ráðast að hjörð kinda þar í 
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grennd.   Mennirnir gerðu sér undireins ljóst að hér voru 

ekki neinir venjulegir hundar á ferð heldur stærri dýr.   

Að öllum líkindum úlfar.   Mennirnir náðu strax að fella 

tvo þeirra en eltingarleikur hófst við þann þriðja.   Ungur 

maður í hópnum, léttur á fæti og afburða góð skytta, 

hljóp á eftir honum en þá snéri kvikindið skyndilega vörn 

í sókn og hljóp urrandi og sem fætur toguðu að 

manninum og gerði sig líklegan til að ráðast á hann.   

Hinn ungi maður hélt ró sinni, fór á annað hnéð, miðaði 

riffli sínum og hleypti af er kvikindið átti um tíu metra 

ófarna að honum.   Og þannig unnu þeir á óværunni og 

hafnfirskir fjárbændur gátu aftur andað léttar. 

    Í ljós kom að sjómaður og sjúklingur af berklahælinu á 

Vífilstöðum átti þessa úlfunda en hann ekki veitt því 

athygli er þeir tóku á rás til að valda sínum spjöllum.   

Þeir skiluðu sér enda alltaf heim að nokkrum tíma liðnum 

og voru þá hinir vinalegustu og lögðust allir þrír við 

fætur húsbónda síns eins og vanalega og sleiktu tær hans 

og sýndu honum þannig tryggð sína og holustu. “  -  

Brynjar bóndi teygði sig eftir kaffinu og drap lítillega á 

vökvanum. 

    Hann hélt áfram: 

    “ Ekki er allt sem sýnist.   Að mönnum skuli yfirleitt 

detta í hug að hægt sé að temja úlf þannig að hann getið 

gengið laus um og sé skaðlaus umhverfi sínu er vitaskuld 

fásinna.   Úlfur er í eðli sínu drápsdýr og skæður sem 

slíkur. “ 
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    Eftir uppvaskið settust konurnar inn í stofu og tóku 

þátt í umræðunum sem fyrir voru og sýndu gestunum á 

þann hátt sjálfsagða virðingu.    

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars sögðu frá erindi sínu 

og hví þeir voru hér staddir og hvað þeir höfðu þegar 

upplifað á ferðinni. 

    Unglingsstúlkurnar voru kurteisar.   Sjá mátti að 

stúlkan sem skyndilega varð svo annars hugar í 

eldhúsinu, var áhugasamari heldur en hin um málefnið 

sem bræðurnir voru talsmenn fyrir þó ekki þekkti hún 

Jesús neitt né skildi enn hvað hann hefði gert fyrir hana 

með dauða sínum á krossinum.   En frelsarinn sjálfur er 

þess megnugur að leysa hana til sýn og opinbera mátt 

sinn í lífi hennar.   Örlygur skynjaði áhuga hjá þessari 

stúlku.   Andi Jesús opinberaði honum þetta. 

    Saga Hans Walter kom mörgum inni á óvart.   Hafði 

hann enda ekki haft hátt um sögu sína en með komu 

mannanna að sunnan opnaðist leið til að tala hana út og 

leggja sín spil á borðið. 

    Farið var að draga úr vindstyrknum og kom regnið 

orðið með æ lengri hléum.    

    Orðið var áliðið dags og ekki við annað komandi en að 

bjóða gestunum að sunnan gistingu.    

    Brynjar bóndi stóð á fætur og gekk að glugganum og 

horfði út.   Í suðri blasti við heiður himinn sem benti til 

þess að morgundagurinn færði þeim inndælt veður og að 

hægt yrði að vinna úti við.   Vindstrengur kom þó annað 

veifið og birtist honum í sveigju stráanna á túninu.   En 
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veðrið var að mestu um garð gengið og útlit fyrir góða tíð 

og blóm í haga er menn risu úr rekkju að morgni dags. 

    Fólkið inni var byrjað að geispa.   Tími var kominn til 

að standa á fætur og taka á sig náðir.  Álfrún stóð á fætur 

og bauð gestunum að fylgja sér og gekk út úr stofunni og 

fram og ganginn og upp stigann upp á loft.   Þar var 

herbergið sem hún ætlaði gestunum að dvelja í um 

nóttina.   Hún lauk upp fyrir þeim hurðinni og bauð þeim 

að ganga inn fyrir og á eftir góða nótt.   Hurðin lokaðist 

að baki þeim.   Unglingsstúlkurnar tóku kaffið ásamt 

glösum og leifunum af bakkelsinu af stofuborðinu og 

fóru með kökurnar inn í búrið inn af eldhúsinu og létu 

glösin á borðið. 

    Herbergið sem Örlygi Frey og Brjáni Hilmars hafði 

verið úthlutað var lítið en vistlegt.   Hálmdýnur voru í 

báðum rúmunum en þar sem þær voru þykkar myndi ekki 

væsa um þá liggjandi á þessum hálmi.   Brjánn Hilmars 

tók upp sængina og leit á dýnuna.   Hann snéri sér svo að 

Örlygi og sagði:  

    “ Veistu að Drottinn brennir upp allan tré, hey og hálm 

í hjörtum mannanna? “ 

    “ Það er alveg rétt hjá þér bróðir.   Hann segir þetta í 

Orði sínu.   En samt hlakkar mig til að leggjast fyrir á 

þessari hálmdýnu og láta svefninn styrkja líkama minn 

og anda til að ég hafi styrk til áframhaldandi starfa á akri 

Guðs. “  -  sagði Örlygur Freyr og geispaði stórum 

geispa.   Engu var líkara heldur en að andlitið ætlaði 

hreinlega að rifna af honum, svo mjög gapti hann. 
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    Þar sem þeir voru þreyttir eftir erfiði dagsins tóku þeir 

strax til við að hátta sig og skríða undir sæng.   Eftir 

stuttan lestur í Orðinu lokuðu þeir bókinni og liðu 

nokkrum mínútum síðar inn í hvíld svefnsins. 

    Komið var þögn inn í húsinu og menn gegnir til náða.   

Engin átti von á öðru en að nóttin yrði tíðindalaus. 

    Eina sem heyrðist voru rotturnar sem hlupu um á milli 

þylja eftir að umgangurinn hætti og þær fengu hugrekki 

til að fara á kreik eftir leiðum sem þær töldu sig hafa 

fullan rétt til að nota inn í veggjunum. 

    Um nóttina hrökk Örlygur Freyr upp af værum svefni 

er barið var harkalega á úti dyrnar.   Hann áttaði sig ekki 

undireins á hvað var í gangi fyrir utan.   Eftir andartak 

var barið aftur og nú en ákveðnara heldur enn í fyrra 

skiptið.   Maðurinn sem barði sagði hátt og með skipandi 

rómi: 

    “ Opnið dyrnar. “ 

    Brjánn Hilmars var nú líka vaknaður og sestur á rúmið.   

Þeir heyrðu hurð opnast niðri og einhvern ganga eftir 

gólfinu.   Örlygur dreif sig framúr og gekk hratt að 

glugganum og dró gluggatjöldin lítillega frá og horfði út.   

Á hlaðinu stóð mosa græna Willys- jeppi og tveir 

hertrukkar í sama lit og nokkrir vopnaðir hermenn með 

brugðna riffla sem þeir beindu að útidyrunum.   

Hermennirnir voru tilbúnir til að beita vopnavaldi 

samkvæmt fyrirskipunum yfirmanns síns ef á þurfti að 

halda.   Enda þjálfaðir í að hlýða fyrirmælum yfirmanna 

sinna.   Illur grunur læddist að Örlygi þar sem hann stóð 

við gluggann og fylgdist með gangi mála fyrir neðan.   
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Grunur hans breyttist í fullvissu er hann koma auga 

liðsforingja sem skyndilega kom í ljós í tröppunum og 

skimaði þar í allar áttir sínum árvökulu augum.   Þetta var 

sami maður og sami flokkur sem hafði stöðvað þá á 

veginum og spurst fyrir um þýska menn í grennd. 

    Þeir heyrðu er Brynjari bóndi lauk upp útidyrahurðinni 

og talaði við fólkið sem stóð við dyrnar.   Röddin sem 

barst upp til þeirra var skipandi og talaði ákveðnum rómi, 

eins hjá manni sem allt vald er gefið.   Eftir stutt samtal 

lokaðist hurðin og maður, líklega Brynjar, heyrðist ganga 

yfir gólfið.   Brynjar hafði brugðið sér í slopp er 

flokkurinn knúði dyra og var því fáklæddur. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars voru nú báðir komnir 

í fötin og gengu fram og niður stigann og hittu Brynjar á 

ganginum á leið sinni aftur út til mannanna.   Greinilegt 

var að honum stóð ekki á sama um atburðarrásina sem nú 

var að gerast hjá fjölskyldunni.   Hann snéri sér að þeim: 

    “ Þeir segjast hafa fengið fregnir af að hér sé staddur 

þýskur ríkisborgara og vilja að ég framselji þeim hann.   

Einhver hefur ljóstrað þessu upp við þá.   Þennan mann 

vilja þeir handtaka og fara með suður og koma honum á 

skip og flytja í fangabúðir breskra.   Ég get ekki framselt 

manninn.   Við verðum einhvern veginn að reyna að 

vernda hann og koma honum í skjól sé þess nokkur 

kostur. “ 

    Aftur var barið þéttingsfast á dyrnar.   Mennirnir úti 

voru orðnir leiðir á biðinni og vildu klára sín mál.   Enda 

ærið verk framundan.  
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    Hans Walter kom upp stigann til að gá að hvað væri á 

seiði.   Örlygur Freyr kom samstundis á móti honum og 

útskírði fyrir honum í stuttu máli hvað um væri að vera 

og bað hann um að halda kyrru fyrir í herbergi sínu og 

láta lítið fyrir sér fara og sjá hverju fram yndi.   Og 

jafnvel að upphugsa sjálfur einhverja flóttaleið.    

Svitaperlur komu fram á enni mannsins og hann hlýddi 

og fór niður.   Hann vissi að Bresku hermennirnir voru 

komnir til að sækja hann og flytja á brott en engan annan 

á staðnum. 

    Er Hans Walter kom inn í herbergið sitt niðri fór hugur 

hans á stjá og hann reyndi að hugsa hratt og skírt til að 

sjá stöðuna og möguleika sína á að komast hjá handtöku. 

    Unglingsstúlkurnar höfðu svefnstað í herbergi við hlið 

hans.   Þær vöknuðu eins og aðrir í húsinu við umganginn 

og komu fram með ótta í augunum og vissu ekki hvað var 

að gerast.   Þær skynjuðu eitthvað í loftinu sem þeim 

fannst vera óþægilegt sem vakti þeim ótta.   Hans mætti 

þeim á ganginum og bað þær vinsamlegast um að fara 

aftur til herbergis síns loka á eftir sér og láta lítið fyrir sér 

fara, og að allt myndi fara vel að lokum. 

    Brjánn Hilmars gekk niður og bankaði hjá Hans.   

Brjánn mátti til með að hughreysta þennan bróðir sem 

hafði mátt þola svo margt vegna trúar sinnar og var á ný í 

kringumstæðum sem gerðu honum erfitt um vik.   Hann 

tók í hurðarhúninn og kom að Hans Walter krjúpandi við 

rúmið sitt leitandi að styrk og huggun frá honum sem reis 

upp eftir þrjá daga í gröfinni.   Brjánn kraup við hlið hans 

og saman báðu þeir til lifandi Guðs sem vel fyrir sér og 

veit um hverjar aðstæður og kringumstæður mannsins. 
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    Glugginn á herberginu sem Hans hafði til umráða var 

hinum megin við útidyrnar og var hægt að skríða út um 

opnanlega fag gluggans með sérstakri lagni fyrir 

þéttvaxna menn eins og Hans.   Bræðurnir föðmuðu 

hvorn annan að sér og báðu hvorir öðrum Guðsblesunnar.   

Hans Walter ákvað að fara út um gluggann.   Brjánn 

hjálpaði honum við útgönguna og horfði á hann hlaupa í 

átt að skurði í dálítilli fjarlægð. 

    Brynjar bóndi reyndi að tala foringja liðsins á að láta 

þau í friði.   Á mál hans var ekki hlustað.   Flokknum bar 

fyrst að leita af sér allan grun.   Foringi hópsins ýttu 

Brynjari til hliðar og gekk ásamt mönnum sínum inn í 

húsið og skipaði þeim að leita herbergi úr herbergi að 

hinum þýska manni og handtaka.   Einn hermaður varð 

eftir á hlaðinu og stóð vörð.  

    Í sama mund og Brjánn Hilmars gekk út úr herberginu 

kom að hermaður.   Hermaðurinn gekk rakleitt inn.   

Glugginn sem Hans fór út um blasti við hermanninum og 

hann gat því ekki annað heldur en komið auga á 

hlaupandi manninn sem stefndi á harða spretti í átt að 

næsta skurði til að fela sig í.   En eftir þessum skurði var 

svo hægt að fikra sig yfir á annan stað og jafnvel sleppa 

óséður. 

    Hermaðurinn hrópaði og tilkynnti um að maður væri á 

flótta hinum megin við húsið og rauk á dyr og hljóp upp 

á næstu hæð.   Fyrirskipanir heyrðust uppi og samstundis 

tóku þrír menn sig út úr hópnum og hlupu sem fætur 

toguðu fyrir hornið og niður túnið og á eftir 

flóttamanninum.   Þeir sem efir urðu luku leit sinni inni 

og ruku svo einnig á dyr til að hjálpa félögum sínum við 
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að handsama manninn.   Foringinn varð eftir ásamt 

túlknum og spurði heimilisfólkið margt og reyndi að 

veiða upp úr því hvar það stæði.   Eftir nokkra stund lét 

hann sannfærast um að hér byggi eingöngu friðsamt, 

venjulegt bændafólk sem yrkti jörð sína og lifði af 

afrakstri bú síns.   Engir útsendarar Þjóðverja sem gáfu 

upplýsingar til Berlínar um hersetuna, veðurfar á svæðinu 

né heldur annað sem gat skipt hermaskínu Þjóðverja máli 

og komið bandamönnum í koll. 

    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr horfðu á aðfarirnar 

inni og voru í stöðugri bæn fyrir hinum Þýska bróðir 

sínum sem var á flótta undan hermönnum Breska ríkisins, 

heimilisfólki öllu og einnig hinum Bresku mönnum.   Að 

þeir framkvæmdu engin heimskupör sem ylli fólkinu 

skaða og tjóni. 

    Unglingsstúlkurnar gengu upp stigann og komu til 

fólksins sem hafði komið sér fyrri í stofunni ásamt 

foringja hópsins og mannsins sem túlkaði orð hans.   

Báðar stúlkurnar voru náfölar í framan.   Þær voru 

skelfingu lostnar yfir öllum þessum hamagangi í fólkinu 

og skildu ekki hvað eiginlega væri í gangi.   Álfrún gekk 

til þeirra og lagði handleggi sína yfir þær og þrýsti þeim 

að sér og veitti þeim þannig hlýju sem þær þörfnuðust á 

þessu augnabliki. 

    Hans Walter færðist nær skurðbarminum móður og 

másandi.   Hermennirnir nálguðust hann einnig og dró 

saman með þeim.   Enda þrautþjálfað lið og vel á sig 

komið líkamlega.   Leikurinn var ójafn og handtaka 

mannsins fyrirsjáanleg.   Hans Walter vildi samt ekki 

gefast upp fyrr heldur en í fulla hnefanna og hljóp áfram 
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þó að honum fyndist hjartað vera að springa í brjóstinu af 

allri áreynslunni.   Hann var orðin sáttur við það í hjarta 

sínu að leikurinn væri tapaður og að fyrir honum lægi að 

lenda í fangabúðum ásamt öðrum löndum sínum sem 

herir bandamann handtöku og fluttu á sín sérvöldu svæði 

og lúta gæslu vopnaðra manna tuttugu og fjóra tíma á 

sólahring. 

    Hans leit upp til himins á hlaupunum og hrópaði:    

    “ Drottinn!   Drottinn minn!   Verði þinn vilji en ekki 

minn vilji.   Ég legg málið í þínar hendur. “ 

    Í sama mund flaug einn hermannanna á hann og felldi 

til jarðar.   Er hann leit upp var hann ringlaður og 

umkringdur mönnum sem allir beindu rifflum sínum að 

honum.   Málið var tapað og hann orðin fangi manna sem 

þjóð hans átti í stríði við.    

    Heima á bænum var hann færður fyrir yfirmann 

flokksins sem þegar tók til við að yfirheyra manninn.   

Skilríki Hans sönnuðu hverrar þjóðar hann var og ferðin 

yfir hafið því óhjákvæmileg hjá þessum þýska 

ríkisborgara sem elskaði Jesús en var fæddur í landi sem 

upp reis í einræðisherra. 

    Hálfri klukkustund síðar sat Hans Walter handjárnaður 

fyrir aftan bak inn í öðrum hertrukknum á milli hermanna 

sem fengu það hlutverk að gæta hans.   Bílarnir á planinu 

voru gangsettir og snúið við og ekið eftir slóðanum sem 

lá upp á aðalveginn.   Fólkið á bænum var dapurt og hver 

hugsaði sitt.    
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    Svo snemma dags voru fuglarnir ekki enn teknir til við 

söng sinn.   Ekki fyrr en að smá tíma liðnum myndi 

fólkinu berast söngur þeirra til eyrna úr trjánum sem 

stóðu skammt frá bænum.   þröstunum varðaði ekkert um 

handtöku né hernaðarbrölt mannanna.   Þeir bara sungu 

vegna þess að nýr dagur var framundan. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars vildu fara með stutta 

bæn, sem fékk góðar undirtektir hinna.   Eftir bænina fór 

hver til síns herbergis.   Enda enn ekki kominn 

venjulegur fótaferðartími.   Veðrið úti var gengið niður 

og lognið tekið við. 
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Örlög Hans Walter. 

Tuttugasti og fimmti kafli 

 

    Hans Walter horfði út um tjaldhurðina á trukknum 

þaðan sem hann sat.   Hann sá fólkið standa á tröppunum 

og fylgjast með er bílalestin ók heimreiðina og stefna í átt 

að þjóðveginum.   Trukkurinn hristist á holóttum 

veginum og hallaðist til sitt hvorar hliðar á mis háum 

vegslóðanum.   Holurnar voru enn hálf fullar af vatni eftir 

ofankomuna á undan.   Bærinn, heimili hans síðastliðna 

mánuði, minnkaði eftir því sem farartækið fjarlægðist. 

    Pústlykt frá útblástursröri bílvélarinnar barst inn í 

tjaldið sem breitt var yfir pallinn sem mennirnir sátu 

undir og olli reykurinn eilitlum sviða í augum.   Vél 

bifreiðarinnar var hávaðsöm.   Brak heyrðist í 

gírkassanum er ökumaðurinn skipti á milli gangstiga.   

Hans Walter sá aðra unglingsstúlkuna bera hönd upp að 

auganu og þurrka burt tár sem læddist niður kinnina og 

Álfrúnu leggja hönd yfir axlir hennar.    

    Eins og fólkið var Hans Walter einnig hryggur í hjarta 

og leiður yfir að svona skildi þurfa að fara.   Hann vissi 

ekki hvað verða mundi.   Kannski yrði hann leiddur fyrir 

aftökusveit með bundið fyrir augun og tekinn af lífi.   

Ekki var gott að segja.   Fólk lifði tíma þar sem 

manneskjur stráféllu án minnstu vægðar og mannslíf 

einskis virt þar sem átökin voru hörðust og herirnir réðu 

ríkjum.   Hvergi í þessum löndum sem stríðið geisaði í 

var mönnum raunverulega óhætt.   Hvorki á landi, legi né 



372 
 

 

í lofti.   Allstaðar þurfti að fara að með ýtrustu gát.   

Allstaðar mátti eiga von á óvinveittu fólki sem skaut af 

byssum sínum eða varpaði sprengjum til að deyða, eyða 

og meiða.   Og hér sat hann á milli vopnaðra hermanna 

með hjálma á höfði og handsprengjur í belti og hugleiddi 

hvað verða mundi.   Hann sem slapp úr greipum 

Svartstakkanna heima í Munchen var nú á leið í 

fangabúðir eftir nokkurra ára fjarveru frá heimalandi sínu 

og án þess að hafa nokkru sinni tekið þátt í átökum né 

beint byssu að annarri manneskju, og engan fellt. 

    Þrátt fyrir sínar skringilegu kringumstæður fann Hans 

til rósemi í hjarta sínu og að allur ótti var vikinn frá 

honum sem kom á hlaupunum niður túnið og er hann 

varð þess áskynja að hann var eltur og að leikurinn væri 

tapaður. 

    En núna var eins og friður hvolfdist yfir hann. 

    Hans Walter lyfti skyndilega upp höfði sínu og fór að 

syngja söngva á þýskri tungu og lofa Jesús Krist í þessum 

söng sínum. 

    Hermaðurinn gegnt honum skipaði honum að hafa 

hljótt um sig.   En Hans skeytti engu skipunum hans og 

hélt áfram að syngja eins og ekkert hefði í skorist.   

Hermaðurinn kallaði aftur til fangans og nú á eilítið hærri 

nótum og handlék vopn sitt. 

    Yfirmaðurinn, sem sat við hlið bílstjórans, ekki í 

jeppanum eins og áður, renndi glugganum fyrir aftan sig 

frá og spurði hvað um væri að vera.   Hans var kominn á 

hnén og lofaði sinn Guð á hnjánum.   Hermaðurinn gaf 
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sína skírslu og yfirmaður herflokksins gaf skipun um að 

láta manninn óáreittan og dró glerið aftur fyrir gluggann. 

    Ferðin til borgarinnar hélt áfram.    

    Hans Walter hækkaði róminn og áður en langur tími 

leið tók einn ungu mannanna undir sönginn og söng á 

móðurmáli sínu ensku.   Maðurinn við hlið hans opnaði 

munn sinn og lágvært söngl barst þaðan út.   Og áður 

heldur en langur tími var liðinn ómaði þessi söngur úr 

hverjum mannsbarka á pallinum og fór hækkandi eftir 

því sem menn losnuðu við feimnina og hikið.   Greinilegt 

var að söngurinn var vel þekktur í báðum löndunum þótt 

hatramt stríð og skelfilegt mannfall á báða bóga aðskildi 

þær um þessar mundir.   Andrúmsloftið varð á 

augabragði annað og frjálsara heldur en það hafði verið 

aðeins nokkrum mínútum fyrr.   Mennirnir endurtóku 

sönginn nokkrum sinnum uns þeim fannst nóg að gert og 

söngurinn hætti og við tók vélarniðurinn og hljóðið í 

tjalddúknum sem slóst til í vindhviðunum sem hraði 

bifreiðarinnar orsakaði.   Mennirnir brostu og fannst sér 

létta við að fá að syngja svolítið.   Söngurinn dreifði 

huganum og fékk þá til að hugleiða stundarkorn aðra 

hluti heldur en grámyglu augnabliksins.  

    Nokkru síðar renndi yfirmaðurinn glerinu frá 

glugganum og gaf skipun um að handjárnin skildu losuð 

af fanganum.   Hann rétti manninum sem sat næstur 

glugganum lítinn lykill.   Manninum við hlið fangans var 

svo fengin þessi lykill sem losaði járnin af höndum hins 

handjárnaða. 
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    Er Hans Walter var orðin laus við þrísting járnanna um 

úlnliðina nuddaði hann þá til að koma blóðinu aftur á 

hreyfingu.   Vinstri höndin hafði dofnað upp undan 

járnunum en komst fljótt í samt lag. 

    Hermennirnir í bílnum voru allir ungir menn.   Líkt og 

aðrir hermenn þurftu þessir hermenn líka að gera skildu 

sína og hlýða umyrðalaust fyrirskipunum yfirboðara 

sinna. 

    Maðurinn sem sat vinstra megin við Hans teygði sig í 

brjóstvasa herbúningsins og tók fram pakka með 

sígarettum í og fékk sér eina.   Smellur heyrðist er 

eldspýtan straukst við dökkbrúna renninginn utan á 

eldspýtustokknum.   Lítill eldslogi steig upp af mjórri 

spýtunni sem maðurinn á eftir bar upp að hvíta 

sívalningnum í munni sér og rauð glóð sást er 

reykingamaðurinn sogaði að sér reykinn og blés honum 

út í loftið.   Eins og reykurinn frá púströrinu væri ekki 

nóg.   Er reykingamaðurinn ætlaði að stinga pakkanum 

aftur í vasa sinn var eins og hann myndi skyndilega eftir 

fanganum við hlið sér og bauð honum.   Hans afþakkaði 

boð mannsins og brosti.   Hinn brosti á móti og stakk 

pakkanum á sig.   Mennirnir voru vinalegir.   Engu var 

líkar heldur en að ákveðin tengsl hefðu myndast milli 

þeirra þó að fá orð væru sögð. 

    Þýski maðurinn var sér vel meðvitaður um að reyndi 

hann einhverjar hundakúnstir eða hetjudáðir myndu allir 

þessir menn vera tilbúnir til að beita vopnum sínum gegn 

honum og hleypa af byssum sínum.   Og þegar hermaður 

miðar vopni sínu má gera ráð fyrir að slíkt sé gert í þeim 

eina tilgangi að fella manninn sem vopninu var beint að. 
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    Ferðin suður tók þá tvo daga, sem að áliti Hans Walter 

jafngilti heilli eilífð.   Komið var við á fáeinum bæjum á 

leiðinni og menn spurðir spjörunum úr.   Um 

kvöldmatarleitið ók bílalestin inn fyrir borgarmörkinn og 

til hafnarsvæðisins með fangann meðferðis og sína 

örþreyttu ensku hermenn innanborðs sem hlökkuðu til 

hvíldarinnar sem beið eftir þeim í bragga í borginni, sem 

og að hitta aftur félaganna og fá nýjar fregnir. 

    Reykur steig upp um skorstein litla bátsins sem lá 

bundinn við bryggjukantinn.   Skipstjóri knarrarins var 

tilbúinn til að flytja fólkið út í skipið sem lá á ytri 

höfninni.   Hann leit út um hurð stýrishússins og upp eftir 

bryggjunni og sá þá bílalestina nálgast og gerði ráð fyrir 

að hún tilheyrði bátnum sem hann stýrði og gerði sig 

kláran til að leysa festar. 

    Skip hafði lagst við bryggju í Reykjavíkurhöfn fimm 

dögum fyrr með vistir handa hermönnunum.   Eftir losun 

var ákveðið að það sigldi út á ytri höfnina og legðist þar 

við stjóra og flytti þýska ríkisborgara yfir hafið sem 

hugsanlega væru enn á Íslandi.   Fjórir þýskir karlmenn 

og tvær þýskar konur fóru með litla bátnum yfir í skipið 

þar sem beið þeirra enn ein yfirheyrslan og skírslutaka.   

Með þessu fólki taldi Breska hernámsliðið sig vera búið 

að hafa hendur í hári allra Þjóðverja sem væru í landinu. 

    (Hermóður Freysteinsson, faðir Örlygs Freys, lenti í að 

losa þetta skip ásamt fleiri verkamönnum og það vildi 

svo til að hann, ásamt Láru konu sinni, var einmitt á 

gangi upp eftir bryggjunni áleiðis heim til sín er bílalestin 

ók á móti þeim með fangann.   Þau urðu því vitni að því 

er fanginn var leiddur út úr bílnum og færður um borð í 
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litla bátinn.   Hvorki Hermóður né heldur Lára vissi um 

hin nánu tengsl á milli mannsins sem gekk umkringdur 

hermönnum á allar hliðar og Örlygs Freys og vinar hans 

Brjáns Hilmars sem voru staddir fyrir norðan land að 

boða Guðs Orð og Hermóður hafði ekki haft neinar 

spurnir af síðan þeir stigu um borð í Heklu.) 

    Áhöfn litla bátsins leysti landfestar og skipstjórinn 

stímdi á fullri ferð að hafnargörðunum.   Um borð í litla 

bátnum fann Hans Walter Anda Guðs skyndilega koma 

yfir sig og hann lyfti höndum sínum til himins án þess að 

skeyta hið minnsta um fólkið sem stóð við hlið sér og 

hrópaði: 

    “ Ég þakka þér Drottinn minn að ég er í öruggri vörslu 

þinni.   Láttu mig vera verðugt verkfæri þar sem ég lendi 

og ljósberi þinn innnaum fólkið sem ég mun dvelja með. 

“  

    Eftir bænina snéri hann sér að fólkinu og sagði 

hughreystandi og hvetjandi við það: 

    “ Bræður og systur!   Verum hughraust og látum ekki 

hendur fallast.   Drottinn Jesús er með okkur og hann 

mun vel fyrir sjá.   Biðjum saman og finnum styrk 

bænarinnar. “ 

    Fólkið sem honum voru samferða var allt óttaslegið, 

óákveðið og óvisst og því mjúkt í hjarta sínu og tók 

fegins hendi undir orð Hans Walter og laut höfði. 

    Á meðan fólkið bað sigldi litli báturinn upp að hlið 

skipsins úti á ytri höfninni.   Föngunum var skipað að 

klifra upp kaðalstigann sem lá niður með síðunni og 
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koma sér um borð.   Bænin hafði létt af fólkinu byrðum 

og slegið á óttann sem reyndi að hreiðra um sig í hjartanu 

og eigna sér þar svæði.  Hermennirnir sem fylgt hafði 

fólkinu afhentu yfirmanni skipsins fanganna og pappíra 

sem tilgreindi aðstæður og hví handataka hefði verið 

framkvæmd. 

    Næsta dag var skipið ekki lengur þar sem það áður var.   

Um nóttina hafði skipstjórinn gefið mönnum sínum 

skipun um að létta ankerum, og skipið jók skriðið og 

hvarf út í dimma nóttina án minnstu ljóstýru í fylgd 

þriggja tundurspilla sem biðu komu skipsins skammt 

fyrir utan Keflavík. 

 

 

Heima á bænum. 

 

    Um morguninn - eftir alla geðshræringuna sem koma 

hermannanna olli á heimilinu - vaknaði fólkið á bænum í 

seinna lagi.   Kýrnar stóðu í hnapp við hliðið og góndu á 

veginn og biðu eftir honum sem vanalega dró strenginn 

frá hliðinu og hleypti þeim út á götuna svo að þær gætu 

rölt sínum hægu skrefum heim á leið og skilið eftir sig 

slóð, þakta kúadellu.   Þær skildu ekki hvað dvaldi 

manninn svona sem alla jafna mætti um sjö leitið á 

morgnanna til að sækja þær og gekk svo blístrandi með 

þeim til baka haldandi á litlu priki í hendi sér. 
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    Júgur kúnna voru orðin full af mjólk sem þær þráðu að 

losna við.   Ekki höfðu kýrnar heldur hugmynd um 

atburði líðandi nætur og létu sér allt brölt erlends 

herflokks sér í léttu rúmi liggja.   Hið eina sem þær gerðu 

var að ganga kvölds og morgna á milli hagans og 

fjóssins, éta gras af vellinum og leggjast fyrir og jórtra 

innbyrta fæðu.   Þannig var líf kúnna.   Einfalt, 

áhyggjulaust en kannski ekki mjög spennandi. 

    Þar sem innrás erlends herliðs inn á íslensk 

sveitaheimili var ekki daglegur viðburður var því eðlilegt 

að menn væru enn svolítið utangátta, ringlaðir, hugsandi 

og jafnvel skelfdir á bak við brosið og kurteisina og allt 

tímaskin fólksins af þeim orsökum væri ekki alveg 

samkvæmt vananum og dagskrá dagsins riðlaðist af þeim 

orsökum lítið eitt á kostnað daglegra verka.   Sem varð 

þó á endanum að ganga í og klára. 

    Og kýrnar voru sóttar.   Örlygur Freyr og Brjánn 

Hilmars buðu sig fram til verksins.   Nokkrum mínútum 

síðar var hver kýr kominn á sinn bás og mjaltafólkið búið 

að koma sér fyrir við júgrin og byrjað að handleika 

spenanna.   Volg mjólkin rann í stríðum straumum niður í 

föturnar sem á eftir voru fluttar fullar á barma yfir í 

mjólkurhúsið þar sem mjólkurbrúsinn beið eftir að í þá 

væri hellt hinum bragðgóða, hvíta vökva.   Eina sem 

vantaði var Hans Walter sem ásamt unglingstúlkunum sá 

um að mjólka gripina.   Álfrún varð því að fylla í skarðið 

sem handtaka vinnumannsins olli. 

    Og dagurinn leið að kveldi. 
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    Brynjar bóndi kláraði að stinga út úr fjárhúsinu ásamt 

annarri stúlkunni sem kom til hans að mjöltum loknum.   

Kindataðið var sett upp á hestakerru sem sami hestur var 

spenntur fyrir og var þegar Brynjar bóndi fyrst hitti 

bræðurna við mjólkurpallinn.   Hestur og kerra voru 

staðsett fyrir utan fjárhúsið og ekið þaðan í flag sem 

Brynjar hugðist sá í og gera að nytjatúni og nýta jafnvel 

næsta sumar.    

    Fólkið fann ákveðinn styrk stafa af veru bræðranna á 

heimilinu vegna atburðanna sem á undan voru gengnir.   

Þeim var því boðið að dvelja lengur á bænum.   Sem þeir 

ákváðu að þiggja í nokkra daga.  

    Lífið á bænum komst smá saman aftur í fastar skorður. 

    Önnur unglingsstúlkan var farin að biðja með þeim á 

kvöldin áður en þeir gengu til náða.   Drottinn hafði 

auðsjáanlega vakið þrá í brjósti hennar til slíkrar 

bænaiðkunar.   Viðbrögð hennar vöktu fögnuð í hjarta 

þessara sendiboða Drottins.   Enn var Drottinn að 

opinbera nærveru sína, dýrð og mátt.   Núna í áhuga 

stúlkunnar á bæninni. 

    Á fjórða degi fannst bræðrunum vera réttur tími til að 

taka saman föggur sínar og halda för áfram.   Áður vildu 

þeir þó fá að vera með fólkinu og efna til stundar í 

stofunni og bjóða heimilismönnum að syngja með sér 

fáeina kristilega söngva og hlusta á eftir á Guðs Orð, sem 

ákveðið var að Brjánn flytti. 

    Brynjar bóndi og Álfrún kona hans tóku vel í hugmynd 

bræðranna og fannst upplagt að enda dvöl þeirra með 

svolítið eftirminnilegum hætti.   Koma hermannanna, 
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handtaka vinnumannsins, dvöl reykvíkinganna og hin 

sýnilega trú sem þeir greinilega áttu til á Drottinn og 

huggunin sem fólkið upplifði sjálft í Orðinu og 

framkomu bræðranna að sunnan voru allt jákvæð lóð á 

vogarskálarnar þegar bón bræðranna um litla 

samverustund var borin fram.   Þetta samanlagt hafði 

breytt hugsunum fólksins á bænum gagnvart kristinni trú 

og Orðum Biblíunnar og þau byrjuðu að viðurkenna að 

þarna væri ef til vill eitthvað sem vert væri að skoða 

nánar og gefa af tíma sínum í.    

    Gamalt fótstigið orgel var í stofunni sem var arfur frá 

foreldrum Álfrúnar.   Móðir hennar hafði stundum leikið 

á þetta hljóðfæri.   Þótt ekki hefði borist tón úr orgelinu í 

mörg ár var það samt í góðu lagi og áreiðanlega líka rétt 

stillt.   En bræðurnir ákváðu að syngja þó að hljóðfæris 

nyti ekki við.   Álfrún hafði í mörg ár æft með 

kirkjukórnum í sveitinni og stundum getað dregið 

Brynjar bónda með sér á æfingarnar.   Hún var því 

ágætlega fær um að leiða söng og kunni fjölda 

kirkjusálma utanbókar.    

    Klukkan tuttugu sama dag var ákveðið að hittast inn í 

stássstofunni á heimlinu. 

    Og dagurinn færðist nær stundinni með hverri mínútu 

sem leið. 

    Er klukkan var langt genginn í átján sást til manneskju 

sem reið gráum hesti eftir heimreiðinni.   Í ljós kom að 

manneskjan var Þuríður Andrésdóttir.   Sama kona og 

söng í kirkjukór Sauðarkrókskirkju er bræðurnir héldu 

samkomu þar.   Sællar minningar. 
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    Fagnaðarfundir urðu er fólkið hittist svo óvænt.   Þrátt 

fyrri annir heima hafði Þuríður fengið hugdettu um að 

leggja á gráa klárinn sinn og heimsækja fólkið á bænum 

þó að bærinn væri í dálítilli fjarlægð frá heimili hennar.   

En núna, þegar hún stóð á hlaðinu ásamt Örlygi Frey og 

Brjáni Hilmars, var hún handviss um að Guð hafi sent 

sig.   Hún hafði engan grun um hvað gerst hafði á undan 

né heldur hvað til stóð.   Hvorki um komu herflokksins 

né heldur handtöku hins erlenda vinnumanns eða að til 

stæði að hafa litla stund um kvöldið.   Fréttin af 

handtökunni hafði borist furðu hægt á milli bæja.   Hið 

óvænta og um leið gleðilega var að Þuríður lék á 

samskonar orgel heima hjá sér og stóð í stofunni.   Ljóst 

var að fólkið mundi hafa stuðning af undirspili Þuríðar.   

Hún tók nefnilega vel í beiðni Örlygs Freys um að vera 

með og lofa Drottinn með hinum og setjast við fótstigna 

orgelið í stofunni. 

    Klukkan tuttugu var allt orðið klárt og búið að koma 

fyrir aukastólum ef gesti bæri óvænt að garði. 

    Kassi ofan á sófaborðinu sem búið var að breiða yfir 

fallegan dúk var notað sem ræðupúlt.   Brjánn Hilmars 

vissi um hvað hann átti að fjalla.   Tíu mínútum áður en 

stundin hófst voru bræðurnir á bæn í stofunni er inn kom 

unglingsstúlkan og Þuríður sem krupu við sitt hvorn 

stólinn.   Fólkið fann fyrir Heilögum Anda og voru viss 

um að stundin yrði bæði gleðileg og eftirminnileg. 

    Á slaginu tuttugu bárust dimmir tónar frá hljóðfærinu 

og fólkið tók undir í söngnum.   Söngurinn var í fyrstu 

daufur og fólkið feimið en feimnin rjátlaðist af á þriðja 

kór og frelsið yfirtók stund og stað.   Þannig starfar 
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Drottinn.   Og tárin byrjuðu að streyma úr yfirspenntu 

fólkinu vegna atburðanna á undan og Drottinn byrjaði að 

koma inn með sín græðandi smyrsl sem hann einn hefur 

aðgang að og getur útbýtt að vild sinni og gefið hverjum 

sem hann kýs.   Brynjar bóndi gat heldur ekki hamið sig 

og hann byrjaði að fella tár og síðan gráta.   Tárin runnu 

niður kinnar hans.   Örlygur Frey sá hvað var í gangi og 

gekk til mannsins, lagði hönd á höfuð hans og bað Guð 

um að fyrirgefa honum sérhverja synd og vera með 

honum og lækna öll sárin sem lífið hafði merkt hann 

með.   Báðar unglingsstúlkurnar urðu skrítnar í framan 

við að sjá húsbónda sinn gráta.   En ekki tók betra við hjá 

þeim er þær sjálfar byrjuðu að fella sín tár og ekkasoginn 

að heyrast.    

    Orgeltónarnir bárust um húsið og heyrðust út á hlað, 

ásamt söngnum.    

    Örlygur Freyr gekk til Þuríðar.   Eftir að laginu lauk 

steig hann fram, lauk upp Biblíunni, bað og las svo 

eftirfarandi ritningavers: 

    “ Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er 

kærleikur.   Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að 

Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að vér 

skyldum lifa fyrir hann.   Þetta er kærleikurinn:   Ekki að 

vér elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi 

son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. “   

(1Jóh 4:8-10) 

    Að lestri loknum tók Brjánn Hilmars við stundinni og 

bauð öllum inni að fá sér sæti..   Þuríður stóð upp frá 

hljóðfærinu setti lokið yfir nótnaborðið og settist svo hjá 
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fólkinu.   Brján tók sér stöðu við heimagerða púltið, 

ræskti sig eilítið og mælti án minnsta hiks né fums: 
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Ræða Brjáns Hilmars 

26 kafli 

 

    “ Ágætu systkini.   Ég heilsa ykkur í nafni Jesús Krists 

frá Nasaret.   Það er mér sérstakur heiður að fá að tala til 

ykkar öll heilnæmu og lífgefandi Orðin sem Drottinn 

bíður mér að tala hér í kvöld.   Öll höfum við átt erfiða 

daga upp á síðkastið vegna atburðanna sem hér gerðust 

og stríðið út í hinum stóra heimi orsakaði er einn vina 

okkar var skyndilega rifin frá okkur og fjarlægður í fylgt 

vopnaðra hermanna.   Þetta sýnir okkur glöggt hve við 

erum nátengd hvort öðru, að örlög eins hefur áhrif á 

annan. 

    En ekki þíðir að leggja árar í bát þótt á móti blási.   

Drottinn er nefnilega yfir.   Hann er upprisinn og fylgist 

með og veit í hverju við lendum og mun gefa okkur eld, 

djörfung og styrk sem við þörfnumst til að halda áfram 

og vera fólkið sem nýtur þess að vera til. “ 

    Við orð Brjáns sá Brynjar bóndi sig knúinn til að snúa 

höfði sínu til beggja átta og horfa til vesturs og austurs 

inn í herberginu.   Hann var ekki alveg með á nótunum né 

skildi hvert Brjánn blessaður væri eiginlega að fara í ræði 

sinni.   En vegna gestrisni sveitamannsins og meðfæddrar 

kurteisi og hlýhug í garð reykvíkinganna ákvað hann að 

láta sem ekkert hefði í skorist og hafast ekki frekar að 

heldur hlusta.    
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    Brjánn sá svipinn sem kom á Brynjar og brosti með 

sjálfum sér.   Honum grunaði hvað væri í gangi í höfði 

hans og vissi að menn sem ekki þekkja Drottinn 

persónulega bregðast stundum við með einkennilegum 

hætti og skrítnum svip er Orðið er talað. 

    Viðbrögð fólks í stofunni voru misjöfn.   Álfrún 

húsfreyja bar vasaklút upp að augunum og þerraði tárin 

sem höfðu læðst óboðinn niður kinnar hennar.   Ákveðin 

spennulosun gerði vart við sig hjá heimilismönnum og á 

yfirspenntum taugum þeirra margra slaknaði.   Innri 

spenna manna var orsök og afleiðing hinna einkennilegu 

atburða sem gerst höfðu á bænum.   Atburðirnir gerðu 

fólkið að mjúkum manneskjum.   Manneskjum sem 

Drottinn gat átt við.   Sem og var ástæða fyrir 

samverustundinni.   Drottinn vildi fá að lækna sárinn og 

skilja eftir á staðnum huggun áður heldur en hann sendi 

sendiboða sína á næsta áfangastað.    

    Brjánn Hilmars hélt ræðunni áfram: 

    “ Þið heyrðuð hvað bróðir Örlygur Freyr las fyrir 

okkur áðan.   Sá sem þekkir Guð hefur lært þá list að 

elska.   Og í dag er tími elskunnar og fyrirgefningarinnar.   

Sá sem vill sjá góða daga þarf því að tileinka sér elskuna 

í nafni Jesús Krist.   Sem er um leið nafnið sem gefur 

okkur aðgang að elsku Guðs    Látum ekki blekkjast af 

helsi kreppunnar á Íslandi né heldur aðstæðunum í 

Evrópu og Ísland varð þátttakandi í með beinum hætti 10 

maí.   Látum ekki þessa atburði draga okkur burt frá 

sannleika Jesús Krists: “ 
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    Brynjar klóraði sér í höfðinu og hugsaði með sjálfum 

sér:   “ Heyr á endemi.   Hvað er sannleikur. “ - án þess 

að vita að orðin væru að finna í Nýja testamentinu og 

höfð eftir Pontíus Pílatusi í samtali við Jesús sem kom til 

hans sem fangi Gyðinga áður en krossinn varð hlutskipti 

hans. 

    Brjánn talaði: 

    “ Í hverjum fréttatímanum eftir öðrum í útvarpi allra 

landsmanna er stríðið tíundað.   Vart er opnað svo blað 

að við lesum ekki fregnir af hildarleiknum og sjáum 

myndir af átökum til lands og sjávar yfir kaffibollanum 

að morgni dags.   Eftir loftárásir andstæðinganna fyllast 

sjúkrahús borganna limlestu fólki sem læknar verða að 

meðhöndla með hraði og við heyrum um á meðan 

brauðsneiðin og mjólkurglasið eru innbyrt undir 

svefninn.   Að hatur aukist á stríðshrjáðum svæðum 

horfandi upp á alla þessa skelfingu og missir er 

skiljanlegt en hindrar elsku Guðs samt ekki í að starfa í 

einstaklingnum til að lækna hann.   En hatur, sama af 

hvaða ástæðu hatrið kviknar, er ávallt hindrun fyrir Guð 

að hjarta mannsins.   Hatrið þarf því að hverfa.   Hatrið er 

enda vond byrði að bera. 

    Um daginn las ég í einu dagblaðanna grein sem fjallaði 

um að Þjóðverjar undirbyggju gríðarlegar árásir á 

Englendinga.   Með þeim vilja þeir kúga ensku 

þrákálfanna til hlýðni og brjóta endanlega niður allan 

baráttuvilja í landinu.   Forsætisráðherra Bretlands, sem 

ég í augnablikinu mann ekki hvað heitir,  -  Þessi með 

vindillinn og hattinn  -  er vitur maður og kænn sem ekki 

mun svo auðveldlega gefast upp fyrir ógnum 
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andstæðingsins.   Ég bið Guð um að gefa breska 

forsætisráðherranum styrk á erfiðum stundum og alla 

nauðsýnlega visku til að mæta þessum hamförum af 

mannavöldum og auki honum trú á hann sem sigur veitir 

Jesús Krist. 

    Predikarinn John Elefant, sem kom til Reykjavíkur í 

vor og var ástæða þess að bróðir minn Örlygur Freyr 

gekk til liðs við Krist, og er með okkur hér í kvöld, gerði 

stríðinu dálítil skil í ræðunni sem hann flutti. (bls 15)   

Þar greindi hann frá aðstæðum sem upp koma á 

sjúkrahúsum eftir loftárásir.    Þar varð hann vitni að 

gríðarlegum eyðingarmætti sprengnanna sem 

flugvélarnar varpa niður yfir byggð ból og leggja stór 

svæði hreinlega í rúst og menn réttilega kalla “ Ógnin úr 

lofti. “. 

    Og en fáum við fregnir af gangi mála í Evrópu. 

    Einræðisherra Ítalíu hefur nýverið gengið til liðs við 

æðstráðanda Þýskalands og slitið verslunarsamningi 

sínum við Bretland og tilkynnt forseta Bandaríkjanna um 

að hann ætli í stríð.    

    Sjómennirnir okkar sem sigla með fisk til stríðandi 

landa, einkum Aberdeen í Skotlandi og Fleetwood í 

Bretlands, leggja sig í stöðuga hættu á siglingunni.   Svo 

gæti hæglega farið að þjóðverjar litu fiskflutninga 

íslendinga illu augu og reyndu að stöðva þær með því að 

sökkva skipunum.   Íslendingar geta því staðið frami fyrir 

þeim sannleika að missa fólk með beinum hætti í þessu 

stríði.   Kafbátarnir og árásarflugvélar granda fjölda skipa 

sem flytja varning yfir Atlandshafið. 
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    Reykvíkingar verða stundum varir við er erlend skip 

safnast saman í Hvalfirði og sigla hópsiglingu tugum 

saman til næsta áfangastaðar í fylgd öflugra og vel 

vopnum búinna verndarskipa.   Samt er tjónið mikið á 

Atlandshafi sem segir okkur að hætta sæfarenda er mikil 

og að menn þurfi að leggja mikið á sig til að verða að 

gagni til sigurs í þessu stríði.   Öll varðstaða hefur því 

gríðarlegt gildi fyrir þessa menn sem fara um hin miklu 

höf sem tengja löndin saman. 

    Ég vann við að landa uppúr togurunum í Reykjavík - 

þegar heppnin var með mér í för og verkstjórinn kom 

auga á mig í þvögunni sem í kringum hann var - og þekki 

suma af þessum togarakörlum sem nú sigla með fisk yfir 

hafið.   Margir þessara fiskimanna eru fjölskyldumenn.   

Þótt reynt sé að gefa fjölskyldufólki frí og láta hina sem 

ógiftir eru og barnlausir úr áhöfninni sigla skipunum, og 

oft einnig svokallaða “ siglingaskipstjóra “ eftir að 

fiskiskipstjórinn hefur fiskað í það.   Svona er kerfið í 

dag vegna ástandsins sem ríkir.   Okkur ber að vernda allt 

þetta fólk í bænum okkar. 

    En þrátt fyrir að slíkar fregnir berist okkur skulum við 

samt ekki örvænta.   Trúin á Krist er stærri heldur en svo 

að kringumstæður fái breytt henni.   Drottinn hefur 

sjálfur sagt að hann gefi sínu fólki frið, en ekki eins og 

friðinn sem heimurinn gefur heldur frið sem heldur.   Frið 

sem varir og verndar fólk.   Ég trúi að trúað fólk vítt og 

breytt um jarðkringluna sé stöðuglega að biðja fyrir 

ástandinu. 

    Í blaði sem ég rakst á á dögunum las ég athyglisverða 

þýdda grein úr Norsku, kristilegu blaði.   Greinin var 



389 
 

 

hugleiðing þarlendrar konu sem velti því fyrir sér hvort 

Hitler væri Antikristur sem Biblían talar um að koma 

muni og ríkja yfir öllum heiminum.   Konan studdi mál 

sitt með fáeinum ritningaversum í Biblíunni sem einmitt 

fjalla um komu Antikrists og fjallað er um í 

Opinberunarbókinni, og einnig á fleiri stöðum: “ 

    Brjánn Hilmars þagnaði stundarkorn til að fletta upp í 

Biblíunni.   Þögn ríkti í salnum nema einstaka hósti 

heyrðist og brak í stól.   Ekki var annað að sjá en að 

menn væru ánægðir með ræðu hins unga Guðsmanns.    

    Fyrir utan gluggann andspænis honum ríkti sama þögn 

og inni.   Engu var líkara heldur en sjálf náttúran héldi 

niðri í sér andanum yfir helgi stundarinnar og þyrði ekki 

með nokkru móti að hrófla við allri þessari helgi.   

Einmanna fugl flögraði þó fyrir gluggann í dálítilli 

fjarlægð og hvarf á andartaki.   Túnið við bæinn var í 

sprettu.   Stráin biðu eftir að ná réttri stærð.    

    Létt vindhviða barst yfir túnið og í átt að húsinu og 

eins og straukst mildilega við það.   Brjánn sá hvernig 

stráin svignuðu eins og þau vildu hneigja sig fyrir 

skapara sínum og því sem gerðist í stofu bæjarins með 

söngnum sem fór fram og flutningi Guðs Orðs.   Allt 

gerðist þetta á örskotsstund og sat eftir í hjarta 

ræðumanns sem góð minning. 

    Hann leit upp og hélt áfram án þess að finna 

ritningarstaðinn sem hann leitaði að.   Versið kæmi bara 

síðar í ræðunni. 

    “ Ef við skoðum tildrögin að komu Jesús til jarðarinnar 

er vel hægt að predika svona predikun um elsku og 
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fyrirgefningu, varðstöðu og aðra áþekka hluti og benda 

fólki á Guð sem þann sem elski þótt aðstæður til að 

mynda út í hinum stóra heimi segi okkur annað.   Jesús 

kom til að afnema dauðan og ógilda verkið sem Adam og 

Eva innleiddu í aldingarðinum Eden með óhlýðni sinni 

við skipanir Guðs og gefa fólki líf.   Ekki einvörðungu til 

morguns heldur um eilífð.   Sem segir okkur öndvert að 

lífið snýst ekki bara um daginn í dag heldur líka það sem 

við tekur eftir að jarðvist mannsins líkur.   Að falla í 

bardaga er vitaskuld alvörumál og sorgin hjá 

eftirlifendum er eðlileg.   En samt er málið hvað þá taki 

við hjá einstaklingnum.   Gekkst hann við Jesús, eður ei?   

Trúði hann á Krist, eða hafnaði hann Drottni sínum?   

Hafði trúin á hinn upprisna eitthvert gildi fyrir 

hermanninn, eða stóð honum á sama um verkið á Golgata 

hæð?   Allt eru þetta spurningar sem maðurinn og Guð 

vita einir um þegar upp er staðið og frá öllu hefur verið 

gengið og menn taka sitt út við endir daganna, bæði gott 

og illt. 

    Ég trúi að margur hermaðurinn um þessar mundir biðji 

bæn til Jesús um vernd hans og varðveislu áður heldur en 

hann fer í miskunnarlausan bardagann sem bíður hans við 

næsta horn með geltandi byssurnar frá öllum hliðum og 

byssukúlur sem róta upp jörðinni fyrir framan hann, aftan 

hann, ofan hann og jafnvel neðan líka. ” 

    Örlygur Freyr brosti uppörvandi til Brjáns og jánkaði 

orðum hans.   Sama gerði Þuríður. 

    Brynjar bóndi var aftur orðin órólegur og byrjaður að 

horfa í kringum sig og opna og loka munninum til 

skiptist eins þorskur á þurru landi og sá sem telur sig hafa 
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eitthvað um málið að segja en neyðist enn til að sitja á 

strák sínum.   Eitthvað í orðum ræðumanns fékk hann til 

að hlusta áfram og vera hljóðan.   Aðrir í stofunni virtust 

una ræðunni vel og fannst margt vera athyglisvert sem 

fram kom í henni. 

    Þuríður handlék í sífellu nótnabókina á milli handa 

sinna.   Andi hennar heimtaði meiri næringu sem hann 

fann að streymdi frá ræðumanni og yfir til sín.   Hún leit 

augnablik á klukkuna og sá að fjarvera hennar frá 

heimilinu var orðin nokkur.   En hún hafði ráð við því.   

Næsta dag myndi hún hnoða í deig og baka gómsæta 

köku handa fólki sínu og bæta því fjarveruna sem kom 

óvænt upp og hvorki hún sjálf né aðrir heima áttu von á.   

En svona er stundum lífið.   Og hér sat hún innanum vini 

sem fluttu henni Guðs Orð.   Frábært! 

    Önnur unglingsstúlknanna, sú sem bað með 

bræðrunum, var einnig móttækileg.   Vinkona hennar var 

öllu fáskiptari þó hún væri fráleitt mótsnúin.   En einhver 

hindrun var samt til staðar í henni sem Drottinn þurfti að 

vinna í og fjarlægja. 

    Álfrún minntist með sjálfri sér bænar í formi stöku sem 

vinkona hennar kenndi henni eitt sinn er þær léku sér 

saman einn fagran sumardag á enginu sem var dálítinn 

spöl fyrir neðan bæinn.   Atburðurinn rifjaðist upp fyrir 

henni eins og myndir sem runnu hjá og hún upplifði á 

nýjan leik atvikið á enginu eins og gerst hefði í gær.   Allt 

varð svo ljóslifandi og bjart í minningunni að hún gat 

ekki annað heldur en hrifist þótt ekki skildi hún 

fullkomlega hvað væri í gangi í henni sjálfri.   En hún 

hafði ekki áhyggjur af slíku á þessu augnabliki.   Það 
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skemmtilega í málinu var að líklega gerðist þetta sama 

dag og stundin á bænum fór fram á.   Bara nokkrum 

áratugum fyrr.   Uppgötvunin var fyrir henni merkileg og 

ákveðin opinberun um kraft sem var ósýnlegur en þó 

veruleiki:    

    “ Hvað skildi hafa orðið af henni “ - hugleiddi Álfrún 

sem í langan tíma hafði ekki heyrt orð frá þessari 

vinkonu sinni né heldur vitað neitt um hana.   Skyndilega 

núna droppaði hún upp á ferskan, lifandi og merkilegan 

hátt.   Álfrúnu leið vel með sínar hugleiðingar um löngu 

liðna tíma er hún var ung og frjáls og ábyrgðin ekki hin 

sama og gerðist eftir að fullorðinsárum var náð og maður 

og börn og rekstur bús kominn inn í spilið: 

    “ En hvernig var aftur stakan?   Skyldi ég enn muna 

hana? “  -  Álfrún glímdi við huga sinn:  

    “ Þarna kom það.   Svona var hún:  

       Gleymdi ekki góða mín,  

       góðum Jesús Kristi.  

       Hann lifandi er lindin þín, 

       og líka allra fyrsti. “ 

    Svona sat fólkið og hver upplifði sitt.   Ræða Brjáns 

Hilmars snart strengi í brjóstum fólksins sem orsakaði 

ýmsa einkennilega hluti hjá því með minningunum sem 

streymdu fram.   Jesús var að störfum í stofunni.   Helgi 

friðar hvíldi yfir staðnum. 
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    Brynjar bóndi gat ekki þrætt fyrir að eitthvað sérstakt 

væri í gangi inn á heimil hans sem engin leið var að bera 

á móti þótt hann gæti ekki fyllilega skilið hvað það væri 

og hann sjálfur fylltur efa um margt þarna.   Hann 

skynjaði ekki Drottinn Jesús á sama hátt og hinn ungi 

maður talaði um í ræðu sinni. 

    Brjánn Hilmars teygði sig í vatnsglas sem stóð við hlið 

heimagerða ræðupúltsins og fékk sér sopa á meðan hann 

fletti í Biblíunni.   Dúkurinn ofan á heimagerða púltinu 

hafði lítillega færst til og var orðin eilítið krumpaður.   

En allt virkaði þetta eins og til var ætlast og gerði sitt 

gagn.   

    Brjánn Hilmars ræskti sig og hélt áfram: 

    “ Ágætu systkini.   Ég fer senn að ljúka máli mínu.   

Jesús kom í heiminn til að flytja okkur skilaboð.   Og ætti 

ég að segja þau öllu mundi mér ekki endast ævin til 

verksins.   En það sem ég geri og þrái að sjá aðra gera er 

að þeir trúi Orðunum sem Jesús kom með. 

    Höfum hugfast að kreppan, með öllu sínu atvinnuleysi 

er afleiðing að stríðinu sem stóð frá 1914 til 1918.   En 

öll stríð taka enda og kreppur eiga og sinn ákveðna, 

afmarkaða líftíma, sprengjur þagna og byssuhvellir 

hljóðna, kvalaöskur fólks á átaksvæðum hætta að heyrast 

og við blasir bjartari tímar með fallegu blómi í haga.   

Þetta er sagan.   Svona er hún skrifuð.   Sagan er merkt 

mistökum, framadraumum, hræsni, ódrengskap, 

mannlegri grimmd, áróðri, pólitík, stríðum, og svo kemur 

hrunið með sinni eyðileggingu og örbirgð og tími 

eymdarinnar verður staðreynd.   Að endingu ganga menn 
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aftur inn í tíma friðar, miskunnar, uppgangar og 

byggingaframkvæmda, hugsandi sem svo að engin stríð 

verði framar háð á jörðinni.   Að nú sé komið nóg af 

blóðsúthellingum.   Og styrjaldarkynslóðin deyr út og 

hverfur af jörðinni og upp rís ný kynslóð sem þekkir ekki 

allt sem foreldrarnir þurftu að ganga í gegnum og alda 

mótmæla og vonbrigða rís og hefur tilhneigingu til að 

höggva í sama knérunn.   Eigingirnin gengur úr hófi fram 

og “ ég og mitt “ verður allsráðandi og allt fellur um 

sjálft sig.   Fer enda sagan í eintóma hringi. 

    En eitt stendur eftir óhaggað.   Orð Drottins og trúin 

mín og þín sem við völdum að hvika hvergi frá og ganga 

fram í hvernig sem áraði og vindar blésu.   Tíminn 

framundan er fullur blessunar og velmegunar í nafninu 

sem við höfum hér verið að fjalla um og boða, og líka 

meðtekið inn í hjörtu okkar.   Jesús heitir hann. 

    Að endingu vinir langar mig til að minnast á verk sem 

er mér hjartnæmt og um leið til uppörvunar.   En það er 

vígsla Háskóla Íslands sem fram fór á dögunum í 

Reykjavík.   Hús Háskólans er veglegasta og fallegasta 

byggingin sem til er á Íslandi sem segir okkur að þjóðin 

er fær um ýmsar þarflegar og dýrar framkvæmdir.   Um 

starfsemina innanhús deilir engin.   Hún mun gefa 

þjóðinni lærða menn og konur sem munu verða til gagns 

og henni til gæfu á komandi tímum og hjálpa til við að 

koma betra skikki á hluti. 

    Einnig hefur okkur hér í kvöld verið nokkuð rætt um 

íslenska sjómenn og bent á að þeir kunni að vera í hættu 

á siglingunni yfir hafið.   Og úr þeirri hættu skulum við 

ekki gera lítið.   Hún er vissulega til staðar.   En það er 
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gleðilegt að getað minnst á hér í kvöld að mitt í öllu 

brjálæðinu eru hetjudáðir drýgðar.   Fyrir skemmstu 

björguðu tveir íslenskir togarar með tveggja daga 

millibili fólki sem lenti í sjónum eftir að skipi þeirra 

hafði verið sökkt.   Í öðru tilvikinu var um að ræða sjötíu 

þýska sjómenn af tundurspilli, en í hinu hátt í fjögur 

hundruð breskir sjómenn af freigátu.   Allt þetta fólk flaut 

um í björgunarvestum sínum í ísköldum sjónum í 

hundruð sjómílna fjarlægð frá næstu strönd og beið 

dauða síns.   Án komu íslendinganna var útséð með 

björgun fólksins.   En sannleikurinn er að hátt í fimm 

hundruð manns komust heil í höfn.   Þannig sjá má að 

fórnfýsi og náungakærleikur lifir hjá mörgum manninum 

og konunni mitt í öllum hörmungunum og að menn eru 

tilbúnir til að rétta fólki hjálparhönd vitandi sem er að 

einn daginn gætu þeir sjálfir verið í sjónum og biðandi 

eftir að einhver kæmi til að taka þá um borð, eða deyja 

ella.   Þarna eru Orð Jesús í verki sem segir:  

    “ Fyrst þér, sem eruð vondir, hafið vit á að gefa 

börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir 

yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir, sem biðja hann?   

Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það skuluð 

þér og þeim gjöra.   Þetta er lögmálið og spámennirnir. “   

(Matt 7:11-12) 

    Biðjum Guð um styrk og hann mun bænheyra okkur.   

Guð er góður Guð sem elskar og vill bara vel. 

    Ljúkum með þessum Orðum: 

    “ Ég mun leita að hinu týnda og sækja hið hrakta, 

binda um hið limlesta og koma þrótti í hið veika, en 

varðveita hið feita og sterka.   Ég mun halda þeim til 
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haga, eins og vera ber.   En þér, sauðir mínir, svo segir 

Drottinn Guð:   Sjá, ég dæmi milli kindar og kindar, milli 

hrúta og hafra.   Nægir yður ekki að ganga í hinu besta 

haglendi, nema þér fótum troðið það, sem eftir er af 

haglendi yðar?   Nægir yður ekki að drekka tæra vatnið, 

nema þér gruggið upp það, sem eftir er, með fótum yðar?   

Og svo verða sauðir mínir að bíta það, sem þér hafið 

troðið með fótum yðar, og drekka það, sem þér hafið 

gruggað upp með fótum yðar.  - Fyrir því segir Drottinn 

Guð svo:   Sjá, hér er ég sjálfur og dæmi milli hinnar 

feitu og hinnar mögru kindar. “   (Esk 34:16-20) 

    Ritningarversið minnir okkur á að leggja allt í 

hendurnar á Drottni.    

    Guð blessi ykkur og þakka ykkur góða áheyrn. 

    Amen. 

    Þeir sem vilja að við biðjum fyrir þeim stígi fram. “ 

    Konurnar þáðu handaryfirlagningu frá bræðrunum. 

    Brynjar bóndi brá sér fram.   Skarkali barst til fólksins 

þegar hann tók fram ketilinn til að hita upp í honum vatn 

á eldavélinni og missti lok ketilsins í gólfið sem lenti 

ofan á hundadallinum og olli hávaðnum. 

    Eftir augnablik snarkaði eldurinn í brennsluhólfi 

eldavélarinnar.      

    Þótt ýmislegt hefði komið upp í huga Brynjars í ræðu 

Brjáns var hann samt sáttur við endanlega útkomu og 

fannst strákurinn vera alveg á réttri leið og var sáttur við 

það sem þeir aðhöfðust og aðdáunarvert að þeir skyldu 
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vera tilbúnir til að fara í slíka ferð og gefa Jesús af 

dýrmæddum tíma sínum.   Tími hinna ungu manna var 

engu verðminni en tími annarra manna er. 

    Heimilishundurinn heyrði í bóndanum og gerðist 

djarfur og læddist eftir ganginum og stakk hausnum í 

eldhúsdyrnar.   Brynjar gaf honum kjötstykki og fylgdi 

honum aftur fram.   Skepnan lagðist í fleti sitt með svip 

sem gaf til kynna að henni fyndist sér misboðið. 

    Er suðan kom upp gat Brynjar byrjað að hella uppá 

könnuna.   Nokkrum mínútum síðar lagði ilmandi 

kaffilykt um húsið og alla leið inn í stofu til fólksins. 

    Álfrún kom fram rjóð í kynnum og glaðleg í augum og 

sótti tveggja laga súkkulaðiköku sem hún bakaði fyrr um 

daginn og geymdi í búrinu inn af eldhúsinu: 

    “ Hvað er sjá þig.   Þú hefur yngst upp um tuttugu ár. “ 

- sagði Brynjar brosandi við konu sína og tók utan um 

hana og kyssti rembingskoss á kinnina: 

    “ Þakka þér fyrir, bóndi minn.   En núna líður mér 

einfaldlega vel og hef átt ánægjulega stund síðustu 

klukkustundirnar. “   Sjá mátti á konunni að orð 

eiginmannsins voru henni kær.  

    Menn komu inn í eldhús eftir vel heppnaða stund.   

Ekki var nefnilega á hverjum degi sem fólkið fékk 

kristilega heimsendingarþjónustu og samkomu í 

ofanálag. 

    Eldsnemma morguninn eftir vaknaði fólkið til að 

kveðja bræðurna.   Hjólin biðu eftir þeim fyrir neðan 
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tröppurnar með farangrinum á.   Kýrnar gengu sínum 

hægu skrefum eftir veginum og önnur stúlkan fylgdi 

þeim eftir.   Mjaltatíminn var framundan.   Ekki var laust 

við að tár sæjust á hvörmum fólksins er kom að 

kveðjustundinni og Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr 

settust á bak hjólhestum sínum og hófu ferðina til næsta 

áfangastaðar.   Er þeir höfðu hjólað fáeina metra barst til 

þeirra hróp frá bænum.   Unga stúlkan sem bað stundum 

með þeim kom á harðahlaupum til þeirra.   Hún rétti 

þeim tvö pör af vettlingum með þeim orðum að hafa 

prjónað þá sjálf og ákveðið að gefa þeim svolitla 

minningu um dvölina á bænum. 

    Að því búnu hljóp hún á harðaspretti til baka og hvarf 

inn um dyrnar og þeir sáu hana ekki  framar. 

    Brynjar bóndi og Álfrún kona hans veifuðu til þeirra.   

Brynjar bar lófanna upp að munninum og hrópaði: 

    “ Elskurnar mínar!   Farið þið gætilega og hrapið ekki 

að neinu.   Og vitið að við munum seint gleyma ykkur.   

Stundirnar sem við upplifðum voru stórkostlegar og 

gærkvöldið frábært.   Ef þið hittið Hans Walter í 

Reykjavík þá endilega skilið kveðju til hans og látið 

okkur vita hvernig honum líður ef möguleiki er á.   Guð 

veri með ykkur. “ 

    Bræðurnir veifuðu höndum í kveðjuskyni og hjóluðu 

eftir veginum og beygðu til hægri við afleggjarann og 

hurfu niður brekkuna. 
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Dregur að lokum ferðarinnar. 

Tuttugasti og sjöundi kafli. 

 

    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr voru sáttir með 

daganna að baki og fannst Drottinn hafa opinberað sig á 

stórfenglegan hátt.   Ekki var laust við að eilítill söknuður 

fyllti hjörtu þeirra vegna fólksins sem þeir dvöldu hjá 

síðastliðna daga og höfðu nýlega yfirgefið.   Drottinn 

hafði boðið þeim að fara í ferðalag um landið að boða 

fólkinu trú á hinn krossfesta og upprisna Jesús Krist.   Að 

gera vilja Herra síns var málið en ekki þeirra eigin 

tilfinningar.   Drottinn mundi bæta þeim upp missinn á 

stórkostlegan hátt.   Svo mikið þekktu þeir orðið sinn 

Guð.   Hvað Drottinn ætlaðist meira til af þeim mundi 

bara koma í ljós.   Þeir ásettu sér að láta vindinum eftir 

allar áhyggjur og kappkosta að heyra í Drottni og hlýða 

bendingum hans og vera áfram hlýðnir og góðir drengir.   

Sem þeir sannarlega höfðu verið og Drottinn hingað til 

fengið að ráða þeirra næturstað.    

    Bræðurnir komust við í hjartanu er unglyngstúlkan 

hljóp til þeirra og gaf þeim vettlingana sem sína 

persónulegu vinargjöf.   Ekki svo að skilja að þeim 

vanhagaði um vettlinga heldur snerti hugurinn sem að 

baki bjó þá báða og gaf þeim gleði.    

    Reiðhjólin komu að góðum notum og voru sem fyrr 

prýðilegur ferðamáti sem flutti þá á góðum hraða eftir 

holóttum veginum sem regnvatn hafði margsinnis lagst á 

og orsakað með hjálp umferðarinnar missig sem olli 
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öllum þessum aragrúa hola sem fylltust brúnleitu vatni í 

rigningartíð.   Núna var vegurinn þurr og svolítið harður 

yfir að fara.   Málið var að hjóla sem næst vegbrúninni.   

Þar voru holurnar alltént færri og menn á tiltölulega sléttu 

landi.   Þeir höfðu hlotið allgóða líkamlega þjálfun í 

ferðinni og gátu orðið hjólað langar vegalengdir án þess 

að þreytast svo mjög.   Hjólreiðarnar styrktu vöðvana og 

juku þeim þrek ásamt að hressa þá til anda og sálar. 

    Tjaldið og svefnpokarnir voru ennþá óuppteknir ofan í 

pokum sínum.   Samt var hyggilegt af þeim að hafa tekið 

þetta dót með sér og búa sig sem best út til fararinnar.   Á 

Íslandi er þekkt að allra veðra sé von.   Líka þó hásumar 

sé.   Á vera staddur á víðavangi og sæmilega búinn fylgdi 

ákveðið öryggi.   Venjulegu tjaldi var fljótlegt að tjalda 

og skríða inn í og láta dúkinn verja sig fyrir ágangi vinds 

og regns.   Og eftir að hafa skriðið í svefnpokann var 

hægt að halda á sér góðum hita.   En Drottinn hafði 

hingað til komið því svo fyrri að þeir fengju inni og gætu 

sofið í uppábúnum rúmum og borðað mat sem aðrir en 

þeir sjálfir elduðu.   Gestrisni og velvilji fólksins gaf 

þeim aukin tíma til að leita Drottins í bæn og að lesa í 

Orðinu.    

    Er hér var komið sögu gátu þeir litið yfir farinn veg og 

kom þá í ljós að flestir höfðu tekið þeim vel og verið 

móttækilegir fyrir boðskapnum sem skapari himins og 

jarðar hafði sent þá af stað með. 

    Að vera gaumgefin í Orðinu og rækta samfélagið við 

Guð á hverjum tíma er lykillinn að mörgu öðru gagnlegu.   

Drottinn veit hvað hann syngur og þekkir veikleika og 



401 
 

 

breyskleika hjartans og einnig hvar styrkur mannsins 

liggur.   Í trúnni á hinn krossfesta og upprisna Drottni 

liggur styrkur hvers manns.   Engin kristinn maður er svo 

fullkominn í sinni kristnu trú að hann verði ekki að hlíta 

ráðum Drottins og lesa og biðja.   Of mikið sjálfsöryggi 

hefur verið mörgum manninum skeinuhætt.   Óhlýðnin 

beinir fólki fljótlega niður á við.   Í slíku vildu þeir ekki 

lenda heldur forðast þann pytt eins og heitan eld.   Og 

þarna höfðu þeir allt vald sjálfir.   Það vissu þeir.    

    Þeir höfðu með harkalegum hætti verið minntir á 

stríðið.   Fyrst er Örlygur og Hermóður faðir hans voru 

handteknir og handjárnaðir fyrir misskilning af 

eftirlitssveit sem þrammaði um götur Reykjavíkurborgar 

að morgni sjálfs innrásardagsins.   Og aftur fáeinum 

vikum síðar er ensk eftirlitssveit handtók Hans Walter og 

flutti á brott að þeim ásjáandi.   Litla Ísland var ekki 

lengur án hernaðar íhlutunnar heldur komið með 

vopnaðan og vel þjálfaða erlendan her sem á ákveðinn 

hátt tók yfir. 

    Veðrið úti var gott.   Grá ský huldu himininn og 

varnaði sólargeislunum að snerta jörðina og baða allt lífi.   

Skýin báru ekki í sér neina rigningu.   Það mátti ráða af 

lit þeirra.   Ef um slíkt væri að ræða myndu þau vera 

dekkri og drungalegri útlits. 

    Tún og bæir blöstu við.   Girðingastaurar voru 

uppsettir í beinni línu nálægt veginum með fjórum 

gaddavírsstrengjum hvern upp af öðrum til að annað 

hvort halda skepnum fyrir innan eða utan línuna sem 

girðingin dró.   Allt eftir þörfum og vilja eigandans.   Við 
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sum býlin var fólk á kreiki en við önnur sást engin maður 

á ferli.   Þessir manlausu bæir voru eins og einmanna og 

líflausir.   Samt var ákveðin friður í loftinu.   Líka yfir 

þessum bæjum.    

    Er þeir höfðu hjólað í tæpleg tvo klukkutíma komu 

þeir auga á gamla rétt framundan sér á vinstri hönd.   

Þessi gamla hlaðna rétt var farinn að gefa sig á ýmsum 

stöðum.   Sem best sást á því að grjóthleðslan var víða 

hrunin og mismunandi stór og breið skörð kominn í 

veggina.   Hleðslan þjónaði ekki lengur tilgangi sínum 

heldur var hún einungis minning um gott handbragð sem 

tönn tímans sýndi nú mátt sinn á og var kominn 

langleiðina með að taka til sín.   Þessi rétt hélt engri 

skepnu hvorki úti né inni og var í raun ónýt og til einskis 

nýt. 

    Þar sem kominn var tími fyrir stutta hvíld ákváðu 

Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr að á stutta stund og 

tylla sér stundarkorn á eina vegghleðsluna og fá sér 

kaffilögg sem Álfrún var svo elskuleg að rétta þeim er 

þeir stigu út úr íbúðarhúsinu um morguninn með þeim 

orðum að lögurinn myndi koma að góðum notum. 

    Reiðhjólin fengu stuðning við þann hluta veggsins sem 

en stóð heill og mennirnir settust fyrir aftan þau.   

Örlygur Freyr tók kaffibrúsann upp úr ullarsokknum, 

fann drykkjarílát í einum úlpuvasa sínum og hellti 

svörtum leginum úr brúsanum í þau og rétti Brjáni 

Hilmars annað ílátið.   Ullarsokkur, prjónaður úr íslenskri 

ull, kom greinilega að fleiri góðum notum heldur en bara 

þeim að halda hita á fótum fólks á köldum vetrardegi til 
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lands og sjós.   Ullarsokkur gat einnig varnað kaffi á 

brúsa frá að kólna of hratt: 

    Örlygur Freyr virti þessa gömlu og lúnu vegghleðslu 

fyrir sér, snéri sér svo að Brjáni og sagði: 

    “ Er mér verður litið á þessa vegghleðslu og sé allt 

grjótið sem fallið hefur úr hleðslunni og liggur þarna ofan 

á jörðinni engum til gagns né varnar kemur upp í huga 

minn líf sumra manna.   Einkum trúaðra manna og 

kvenna.   Sumt trúað fólk matar nefnilega ekki sína trú og 

gerir sér heldur ekki grein fyrir því að með slíku hátterni 

gefur það óvinum færi á að vinna skemmdarverk og rjúfa 

varnarvegginn sem trúnni er ætlað að vera manneskjunni 

til hlífðar, varðveislu og verndar. “ - Örlygur bar 

kaffibollan upp að vörum sínum og sötraði varlega heitt 

innihaldið og fór ofan í úlpuvasann og fann það sem hann 

leitaði að: 

    “ Já bróðir.   Í og með þess vegna sendir Drottinn líka 

menn eins og mig og þig af stað til að styrkja trú fólks og 

hvetja til að halda vöku sinni og veiklast ekki heldur 

eflast.   Að til einhvers sé að vinna með þrautseigju sinni 

og ástundun.   Að Jesús sé hinn sami í gær og dag og 

verður áfram á morgunn.   Já, um alla eilífð.   Amen. “ 

   “ Amen. “  -  Örlygur tók undir. 

    Brjánn Hilmars hélt áfram: 

    “ Staðreyndin er að menn þarfnast slíkra sendiboði 

sem drífa þá af stað og til að taka á nýjan leik fram 
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Biblíuna sína og lesa öll heilnæmu Orðin sem hún 

inniheldur.   Og eitthvað fer af stað í hjartanu sem knýr 

manneskjuna til bæna og að eiga þetta daglega samfélag 

við Drottinn, sem öllum er svo nauðsýnlegt sem vilja lifa 

með honum og komast á áfangastaðinn, þar sem Drottinn 

sjálfur býr.   Í ríki Drottins er hvorki harmur, kvöl né 

heldur sjúkdómar.   Bara friður og réttlæti.   Eins og 

Orðið segir frá á mörgum stöðum. “ 

    Örlygur Freyr opnaði bréfpokann sem hann dró uppúr 

vasa sínum og komu þá í ljós tvær þykkar sneiðar af 

jólaköku.   Hann tók aðra sneiðina og rétti Brjáni 

Hilmars.   Þeir þögðu á meðan þeir snæddu kökuna og 

sötruðu kaffið.   Kakan var eilítið farin að harðna í 

köntunum en samt bragðgóð.    

    Heiðlóa settist á vegginn í svolítilli fjarlægð og söng 

sitt gamalkunna „dýrðin, dýrðin.“- lag.   Snöggar 

hreyfingar fuglsins gerði hann kvikan og árvakran.   

Fuglinn var fullur af lífi og líklega kominn með hreiður 

með eggjum í sem hann þurfti að hlúa að og unga út.   

Hvort hér var á ferðinni karl- eða kvenfugl gátu þeir 

engan vegin áttað sig á.   Þekkingin á fuglum var ekki 

nægjanleg til kyngreiningar.   Skömmu síðar þandi 

heiðlóan út vængi sína og flaug framhjá mönnunum og 

tók stóran sveig í loftinu og hvarf svo út í buskann. 

    Átta geldneyti af kúakyni frá bænum sem þeir sáu 

gegnt sér gengu meðfram girðingunni og virtist hvert dýr 

vera afar hugsandi.   Er það varð mannanna vart 

staðnæmdist öll hjörðin, snéri sér á átt að mönnunum og 

leit forvitnum augum á þá.   Tarfur í hópnum gekk að 
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einum girðingarstaurnum og nuddaði hausnum við hann 

og horfði illskulegum augum til þeirra og krafsaði niður 

fótunum.   Í honum rumdi.   Hljóðin voru ógnandi og allt 

annað en fögur.   Tuddinn vildi láta þá vita að kvígurnar 

sem í kringum hann væru litu allar hans stjórn og engra 

annarra.   Nokkrum mínútum síðar var áhugi 

geldneytanna horfinn og þau röltu áfram meðfram 

girðingunni, sínum hægu skrefum. 

    Þeir luku við kaffibollana og tertusneiðarnar og 

spjölluðu svo saman um hríð.   Er þeir hugðust halda 

áfram komu þeir auga á mann sem gekk með litla 

ferðatösku í gangstæða átt.   Þeir ákváðu að staldra við og 

athuga hvað Drottinn hefði fært þeim. 

    Maðurinn færðist nær. 

    Þeir urðu ekki lítið undrandi er þeir sáu hver þar var á 

ferð.   Enginn annar heldur en Ormur Skaftason.   Sami 

Ormur og verið hafði þeim samferða frá Reykjavík til 

Sauðárkróks með Heklu og tók á móti Jesús á bryggjunni 

á Sauðárkróki skömmu áður heldur en leiðir skildu. 

    Er Ormur sá mennina á vegghleðslunni og komst að 

því að hverir voru þarna á ferð lyfti hann annarri hönd 

sinni og hrópaði: 

    “ Sælir bræður!   Hví sitjið þið hér?   Er kannski 

ætlunin að taka til hendinni og laga hrunda réttina fyrir 

sveitamennina?   Gaman að sjá ykkur aftur! “ 
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    Örlygur Freyr benti honum á að tylla sér hjá þeim og 

rabba stundarkorn við þá. 

    Hann spurði: 

    “ Á hvaða ferðalagi ert þú bróðir? “ 

    “ Nú, ég er á leið til Sauðárkróks í veg fyrir skipið sem 

flytur mig suður til Reykjavíkur.   Fríið mitt er búið og 

tími Klepps framundan.   En mér líður miklu betur núna 

heldur en nokkru sinni áður.   Ég þarf samt að taka inn 

pillurnar mínar sem læknarnir segja að gera mér bara 

gott.   Er ég kem suður verð ég rannsakaður aftur og þá 

kemur í ljós hvort læknirinn geti minnkað við mig 

skammtinn sem ég hingað til hef tekið.   En ég hef góðar 

vonir um það. “ - Ormur lagði frá sér töskuna, tók ofan 

höfuðfatið og sló því utan í stein til að hrista burt ryk sem 

kom á göngunni og settist að verki loknu við hlið Brjáns 

Hilmars um leið og hann tók í hönd hans. 

    “ Ég sé að þið hafið farið hægt yfir úr því að þið eruð 

ekki komnir lengra heldur en þetta.   En hvernig er ferðin 

annars búin að vera hjá ykkur?   Hefur fólk tekið ykkur 

vel og veitt boðskapnum áhuga? “ - Greinilegt var að 

Ormi fýsti að heyra um ferðina. 

    Brjánn Hilmars varð fyrir svörum: 

    “ Okkur hefur hvarvetna verið vel tekið.   Ósanngjarnt 

væri að halda öðru fram.   Drottinn hefur einnig mætt á 

stórfenglegan hátt og við höfum orðið vitni að frelsun 

sálna.   Sem er sérstakur heiður.“ 
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   Örlygur Freyr fann auka drykkjarílát og rétti Ormi 

rjúkandi drykk.   Hann tók við drykknum með þökkum.   

Samtal mannanna hélt áfram og fór vítt og breitt eins og 

algengt er þegar menn hittast og skiptast á fréttum.   Þar 

sem Ormur spurði þá ekki út í handtöku Hans Walter 

ákváðu þeir að vera ekkert að minnast á þann harmleik að 

fyrr a bragði.   Og svo var heldur ekkert víst að hann 

hefði neitt heyrt um þetta atvik. 

    Ormi var ekki lengur til setunnar boðið vildi hann ná 

skipinu.   Var enda dálítill spölur eftir til Sauðárkróks.   

Og allir sem vildu fá far með strandferðaskipunum urðu 

að vera tilbúnir á staðnum og hoppa um borð undireins 

og fleyið legðist að bryggju.   Voru skipin enda á 

hraðferð hringinn í kringum landið.   Hvort Hekla eða 

Esja flytti hann suður á bóginn mundi bara koma i ljós. 

    Þeir kvöddu kæran vinn.   Sitjandi á reiðhjólunum og 

sjálfir tilbúnir að halda eigin för áfram í gagnstæða átt 

horfðu þeir á eftir Ormi Skaftasyni ganga léttstígan í átt 

til kaupstaðarins, sönglandi fyrir munni sér lagstúfinn “ 

Áfram Kristmenn, krossmenn. “ 

    Nokkrar mínútur síðar settu þeir fót sinn á fótstig 

reiðhjólanna og hjólin runnu léttilega eftir veginum í hina 

áttina.   Geldneytin lágu í hnapp ofan í lægð í mestu 

makindum og jórtruðu.   Engin gripanna virtist hafa 

minnsta áhuga á þeim í þetta skipti og tarfurinn bara 

góndi út loftið og hreyfði skoltinn taktfast frá vinstri yfir 

til hægri í síendurteknum hreyfingum. 
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    Vörubifreið ók framhjá á töluverðum hraða.   Á palli 

bifreiðarinnar stóð bretti með pokum á sem bóndi í 

sveitinni hafði pantað hjá Kaupfélaginu og beðið um að 

sér yrði sent heim að dyrum.   Glugginn bílstjóramegin 

var opinn og lagði reyk út um hann annað veifið.   

Bræðurnir sáu að ökumaðurinn leit í baksýnisspegil 

bifreiðarinnar er hann hafði aftur sveigt inn á réttan 

vegarhelming.   Hér var kominn sami vörubifreiðastjóri 

og ók upp og niður bryggjuna á Sauðárkróki með vörur 

úr skipinu daginn sem þeir stigu á land og virtist ekki 

getað lifað án pípustertsins síns.   Maðurinn gat það 

auðsjáanleg ekki enn.   Hönd kom út um gluggann sem 

veifaði til þeirra.   Reykur fylgdi í kjölfarið.   Þeir 

veifuðu á móti. 

    Trúboð bræðranna hélt áfram fram eftir sumri.   Þeir 

heimsóttu bæina sem á leið þeirra urðu eins og Drottinn 

sjálfur gaf bendingar um og spjölluðu við bæjarbúa og 

báðu með hverjum sem vildi og heldu á sumum stöðum 

samkomur, áþekka samkomunni sem fram fór heima hjá 

Brynjari og Álfrúnu.   Fólkið heima togaði æ meira í þá 

eftir því sem tíminn leið og haustið færðist yfir og 

næturnar urðu dimmar. 

    September rann upp.   Höfuðborgin blasti við handan 

Hvalfjarðar.   Þeim fannst sjónin fögur.  þarna var allt 

fólkið sem þeir höfðu allið aldur sinn með og þekktu 

best.   Ef allt gengi vel yrðu þeir komnir til síns heima 

um kvöldið. 

    Eftir eilítið snarl í hádeginu voru þeir komnir svo 

nálægt foreldrahúsunum að þeim fannst þeir kannast við 
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lyktina sem lá í loftinu.   Örlygur Freyr og Brjánn 

Hilmars voru léttir í lund.   Ferðin hafði að vísu verið 

lýjandi eftir því sem á leið og dögunum fjölgaði.   En 

senn kom að leiðarlokum. 

    Sjórinn á firðinum var svolítið yggldur og mátti sjá er 

vindhviðurnar gengu inn fjörðinn og strukust við 

hafflötinn og mynduðu sumstaðar lítilsháttar gárur á 

vatninu.   

    Þeir spjölluðu um eitt og annað sem við hafði borið.   

Um það til að mynda hversu Drottinn væri stórfenglegur 

og mikill en maðurinn í raun smár og getulaus, en samt 

afskaplega máttugur þegar grimmdin fékk sitt rúm í 

honum og frekjan og yfirgangurinn stjórnaði honum og 

stýrði.   Þetta var myndin sem nú blasti við Evrópubúum.   

Og eyðileggingin kom.   Eyðilegging sem hélt áfram með 

hverjum nýjum degi sem menn fengu að vakna inn í um 

þessar mundir.   Eyðilegging sem vildi ekki stöðvast fyrr 

heldur enn allt lægi undir sem maðurinn með þjóðina 

með sér ásetti sér að taka eignarnámi.   Um þetta og 

margt annað ræddu þeir og nutu þess að hafa vindinn í 

bakið og létta þeim ferðina.    

    Botn Hvalfjarðar blasti við.   Þarna var kominn 

myndarleg braggaþyrping og hermenn allstaðar á stjái við 

þessa bragga.   Hermennirnir gengu um á milli bragganna 

og voru svona á vappi um svæðið. 

    Menn báru riffla á öxlum sér.   Sumir stóðu vaktina.   Í 

frítíma sínum gátu þeir slakað eilítið á og svona um 

frjálsara höfuð strokið, án þess að ganga undan aga 
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hersins.   Þýskar flugvélar, líklega frá einhverju þýsku 

flugvélarmóðurskipi sem staðsett var djúpt út af landinu, 

sáust stundum sveima yfir svæðinu og hverfa í suður.   

Aldrei var að vita upp á hverju slíkir kújónir tækju og því 

heppilegast að vera vakandi á sínum verði.   Líf 

mannanna í búðunum lá við. 

    Þar sem þá hlakkaði til að hitta fólkið sitt heima eftir 

langan aðskilnað reyndu þeir að hjóla sem hraðast 

framhjá staðnum án þess fyrst að gefa sig á tal við 

hermennina en varð ekki kápan úr því klæðinu.   

Háttsettur maður sá til þeirra og stöðvaði þá og spurði 

hvert ferðinni væri heitið.   Er hann komst að raun um að 

þeir væru kristniboðar á heimleið hætti hann ekki fyrr 

heldur en bræðurnir samþykktu að koma við í einum 

bragganum og hitta hermennina og biðja með þeim.   

Hinn háttsetti enski maður var sér greinilega meðvitaður 

um getu frelsarans.   Daginn áður höfðu þessir menn 

komið með skipi til Reykjavíkur frá átaksvæðum Evrópu 

til hvíldar og hressingar á Íslandi og dveljast þar uns 

annað yrði ákveðið.   Bæn og lestur í Guðs Orði myndi 

áreiðanlega gera kraftaverk í lífi mannanna. 

    Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars leiddu hjól sín upp 

stíg sem lá til bragganna.   Háttsetti maðurinn gekk 

rösklega eftir götunni og máttu þeir hafa sig alla við til að 

fylgja honum eftir.   Hann staðnæmdist við einn 

braggann ofarlega í hverfinu, knúði snöggt dyra og lauk 

upp hurðinni án þess að bíða fyrst eftir svari braggabúa.   

Hann benti trúboðunum að fylgja sér með 

handahreyfingu.   Þeir gengu inn í lítið anddyri og svo 

áfram inn í sjálfar vistarverurnar. 
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    Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr höfðu aldrei áður 

komið inn í herbragga en giskuðu samt á að bragginn var 

öðrum íbúðar bröggum líkur. 

     Inni blöstu við uppábúnir beddar með teppi breiddu 

yfir og lágu þeir í beinni línu við sitt hvorn vegginn og 

gangvegur í miðjunni.   Alls ellefu beddar.   Lítið borð 

var við hvert rúm með gjarnan myndum af nákomnum 

ættingjum, kærustum, ásamt öðru persónulegu smádóti á.   

Myndir af frægum leik- og söngkonum og konum í 

sundbolum héngu á stafnveggnum gegnt útihurðinni og 

yfir sumum rúmstæðum einnig.   Þvottur til þerris hékk á 

snúrum og eiginlega hvar sem hægt var að koma slíku 

fyrir innandyra.   Þarna virtist öllu ægja saman og plássið 

inni gernýtt.   Snagar voru á veggjum aftan við rúmin 

með yfirhöfnum og öðrum flíkum á til daglegs brúks.   

Fátt annað var þarna af húsgögnum.   Herinn hefur 

ákveðnar reglur um innanstokksmuni í bröggum sínum 

sem menn verða að hlíta.   Allt fremur fábrotið en samt 

nytsamlegt. 

    Hitunartæki stóð á miðju gólfi nálgægt innganginum 

með röri upp í gegnum þakið sem skilaði reyknum út.   

Loftið inni var eilítið rykmettað.   Mest þó af völdum 

tóbaksnotkunar braggabúa og lélegrar loftræstingar.    

Það snarkaði í ofninum og logaði glatt í eldhólfinu.   

Nýbúið var að kveikja upp er þeir stigu inn.   Braggin var 

snyrtilegur.    

    Allir braggabúar í þessum bragga voru innivið er þá 

bar að garði.   Flestir sátu á beddum sínum.   Sumir voru 

reykjandi, aðrir með bréfsnifsi í höndum sem þeir rituðu 
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á og þriðji hópurinn lá með bók í hönd.   Einn mannanna 

stóð við snúru og lagði þvott til þerris yfir strengdan 

spottann.   Eitt áttu allir sameiginlegt við komu gestanna.  

Að setja upp tortryggilegan svip sem viðbrögð sín við 

innrás ókunnu andlitanna sem svo skyndilega og óvænt 

birtust mitt á meðal þeirra.   Er hinn háttsetti maður hafði 

kynnt þá fyrir mönnunum og þeir sjálfir sagt eilítið um 

sig og ástæðunni fyrir veru sinni á staðnum slaknaði á og 

andlegt umhverfi á staðnum varð jákvætt. 

    Ungur maður stóð á fætur, gekk að ofninum og tók 

ketill sem lá ofan á honum með heitu vatni í og hellti í 

tvö glös og færði gestunum alvöru enskt te með þeim 

orðum að þeim veitti áreiðanlega ekki af smá hressingu 

eftir langa ferð á reiðhjólunum og bauð þeim svo sæti á 

beddanum sínum en settist sjálfur í stól framan við 

ofninn. 

    Foringinn kvaddi og yfirgaf svæðið er hann sá rétt 

viðbrögð manna sinna við gestunum. 

    Eftir um hálftíma spjall við þessa ungu ensku 

stríðsmenn opnaði Örlygur Freyr Biblíuna, fann 

ritningarstaðinn sem hann hugðist lesa og las: 

    “ Allt sem faðirinn gefur mér, mun koma til mín, og 

þann sem kemur til mín, mun ég alls eigi brott reka.   Ég 

er stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, 

heldur vilja þess, er sendi mig.   En sá er vilji þess, sem 

sendi mig, að ég glati engu af öllu því, sem hann hefur 

gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. “   (Jóh 

6:37-39) 
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    Eftir lesturinn lagði Örlygur bókina á rúmið, leit yfir 

hópinn og talaði til mannanna: 

    “ Ekki veit ég hvernig Orðin hljómuðu í eyrum ykkar.   

En eitt fullyrði ég.   Þau eru hin sönnu og trúu og þeim 

ætluð sem við vilja taka, og Drottinn mun halda 

hlífskyldi yfir fólki sem gengst við honum. “ 

    Í framhaldinu lýsti hann viðburðum ferðarinnar.   Ungi 

maðurinn sem færði þeim teið bað um fyrirbæn fyrir sér 

og fólkinu sínu heima sem hann saknaði og vildi vera hjá 

en stríðið hafði aðskilið frá.   Kristniboðarnir tveir risu 

þegar á fætur og gengu yfir til mannsins, lögðu hendur 

sínar yfir hann og báðu fyrir honum með lokuð augu.   Er 

þeir litu upp stóðu hinir mennirnir umhverfis þá í 

hálfhring, tilbúnir til að þiggja sína fyrirbæn og hljóta af 

styrkinn sem þeir trúðu að bænin gæfi þeim. 

    Á vígstöðvunum var ungur maður sem fór ávallt með 

bæn og notaði hverja stund sem gafst til að lesa í litla 

kverinu sem hann bar innanklæða.   Þeir fundu styrkinn 

sem bókin gaf þessum manni þó að kúla óvinarins hafi 

fellt hann í árás skömmu áður heldur en þeir fengu sitt 

leyfi og voru fluttir yfir hafið til Íslands.   Ungi maðurinn 

hafði fært þeim hlut sem þeir skildu ekki þá en upplifðu 

nú í bæn bræðranna.   Þeir fundu hvernig styrkurinn jókst 

í hjartanu og afleiðingar stríðsins og átakanna á 

vígvellinum létu undan á augnabliki bænarinnar.    

    Dagur var að kveldi kominn.   Ekki var við annað 

komandi heldur en að þiggja gistingu yfir nóttina.   

Snemma næsta morgunn mundi herbíll fara frá Hvalfirði 
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til borgarinnar.   Hinn háttsetti maður samþykkti gistingu 

kristniboðanna er hann varð var við gagnsemi 

heimsóknarinnar á hópinn. 

    Langur dagur var að baki og þeir orðnir þreyttir.   Ljóst 

var að síðasti spölurinn beið næsta dags. 

    Þeim var úthlutaður auður braggi neðst á svæðinu.   

Kristniboðarnir knáu fóru sameiginlega með stutta bæn 

eins og áður og lögðust að bæn lokinni til svefns, 

hvíldinni fegnir. 
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Heimkoma Örlygs og Brjáns. 

Tuttugasti og áttundi kafli 

 

Sjö þrjátíu næsta morgunn var knúið ákveðið og fast á 

dyr braggans. Hurðinni var lokið upp og inn kom 

yfirmaður svæðisins sem daginn áður fékk þá til að 

þjónusta hina aðframkomnu hermenn eftir bardaga við 

þýskar hersveitir vikurnar og mánuðina á undan á 

vígvöllum Evrópu. Í fylgd með manninum voru tveir 

óbreyttir hermenn með riffil hangandi í leðuról sem lafði 

niður með hægri síðu þeirra aftanverðri. Mennirnir voru 

ungur eins og flestir á svæðinu voru á að giska tuttugu 

fimm ára. Annar mannanna gekk rakleitt að farangri 

bræðranna sem lá ofan á einum beddanum í bragganum 

og bar hann út í bifreiðina sem beið ferðbúin fyrir utan. 

Hinn hélt á fötu með volgu vatni sem hann hellti í 

vaskafat sem stóð á litlu borði nálægt útidyrahurðinni. 

Þeir fengu fimmtán mínútur til að snyrta sig og gera sig 

klára undir síðasta áfanga ferðarinnar sem staðið hafði 

yfir allt sumarið með gríðarlegri reynslu og nýjum og 

nánari kynnum af Drottni. Á mörgum stöðum í þessari 

ferð hafði hann opinberað sjálfan sig og sýnt sig mikinn 

og máttugan og hve hann er fús til að nota alla sem segja 

já og eru tilbúnir til að stíga út.  

Heita vatnið í fatinu bauð þeim að raka sig og að taka sig 

svolítið til í andlitinu. Vitaskuld vildu þeir ekki hitta 

fólkið sitt fúlskeggjaðir eins og menn nýkomnir af 

fjöllum heldur snyrtilegir og fínir til fara. Siður sem 
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hermennirnir á svæðinu voru sér vel meðvitaðir um. Enda 

af þeim krafist að þeir væru snyrtilegir og í hreinum og 

pressuðum búningum og skór burstaðir. 

Ekki var laust við spennings gætti meðal hinna ungu 

kristniboða sem voru komnir svo nálægt sínum 

heimahögum.  

Við dyrnar stoppuðu þeir stundarkorn og litu yfir salinn 

sem verið hafði íverustaður þeirra um nóttina. Engu var 

líkara heldur en þeir vildu festa sér lögun braggans sér í 

minni til að eiga inn í framtíðina. Þessar vistarverur hlutu 

að vera á við dýrasta hótel samanborið við móðir jörð 

sem fjölmargir samlandar þeirra bjuggu við á 

vígvellinum sem kúldruðust ofan í skurðum eða á bak við 

næstu hæð og máttu á hverri stundu búast við því að 

þurfa að kljást við óvinasveitir og hlusta á kúlurnar þjóta 

yfir höfðum sínum á banvænum hraða og sprengikúlur 

springa rétt hjá og horfa á félaga falla sér við hlið. 

Braggin var einmannalegur svona mannlaus með sínum 

rúmstæðum sem lágu í beinni línu meðfram veggjunum 

og litlum auðum borðum á milli. 

Á veggnum fyrir ofan eitt rúmið hékk mynd af 

virðulegum eldri manni sem einhver braggabúinn hafði 

fest upp en gleymt er hann flutti út. Hvar eigandi 

myndarinnar var niðurkominn á þessari stund höfðu 

bræðurnir enga hugmynd um. Kannski var hann á 

vígvellinum beinandi vopni sínu að óvini og sætandi 

sömu kjörum sjálfur. Kannski var hann fallinn og ekki 

meðal þeirra lengur. Ekki var gott að segja á tímum sem 
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mat mannslífið svo gott sem einskis. Um það vissi Guð. 

En þess yrði áreiðanlega ekki lengi að bíða að örþreyttir 

hermenn legðust í þessi auðu rúm sem bragginn geymdi 

til að hvíla sínu lúnu bein í og slaka á yfirspenntum 

taugum sínum. 

Örlygur Freyr tók í snerilinn en hætti við og snéri sér að 

Brjáni: 

" Biðjum stutta bæn fyrir þessum bröggum áður heldur 

en við yfirgefum svæðið og biðjum Guð um að varðveita 

allt fólkið sem hér kemur til með að dvelja að allir sem 

hér komi finni frið Drottins og leiti hans í öllum 

aðstæðum sem upp kunna að koma á þessum stað. " 

Þeir tóku ofan höfuðfötin, lutu höfði. Örlygur bað: 

" Kæri Jesús. Við þökkum þér fyrir að hafa leitt okkur 

skref fyrri skref á ferðinni og einnig fyrir að fá að hitta og 

uppörva þessa ágætu ensku bræður okkar sem hér dvelja. 

Þú þekkir neyð þeirra og veist um óttan og annað sem 

reynir að taka sér bólfestu í hjörtum þessara manna. 

Vertu með þeim sérhverja stund og láttu þá finna að þú 

ert með og vakir yfir þeim. Gefðu þeim djörfung til að 

sinna verkinu sem þeir eru kallaðir til að gera og vaktu 

sömuleiðis yfir þessu svæði til að það megi vera blessun 

bæði núna og í komandi framtíð. Verði þinn vilji í Jesús 

nafni. Amen. " 

Hermennirnir í bílnum voru orðnir órólegir og fannst 

biðin vera orðinn full löng og þeyttu bílflautuna svo 

bergmálaði inn í tómum skálanum. Sjálfir þurftu þeir að 
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vera komnir á ákveðinn stað í borginni á tilsettum tíma 

sem óðum þaut frá þeim. Klukkan er harður húsbóndi 

sem engin grið gefur.  

Brjáni Hilmars og Örlygi Frey var ekki lengur til 

setunnar boðið. Framundan var ferðalag sem flytti þá í 

faðm fjölskyldu og þeirra sem þeir þekktu best og höfðu 

haft mest samneyti við frá fæðingu. 

Hurðin á bragganum laukst upp og út stigu brosandi 

ungir menn sem veifuðu afsakandi til mannanna sem 

biðu eftir þeim. Þeir hlupu að hertrukknum og stukku um 

borð. Komið var að enn einni brottfararstundinni á ferð 

bræðranna.  

Úti var gott veður en skýjað. Tveir hermenn sátu á 

pallinum gegnt hvor öðrum.  Tjalddúkur var strengdur 

yfir pallinn til hlífðar mönnunum. Reiðhjólunum hafði 

verið komið fyrir fremst á pallinum og lá farangurinn við 

hlið þeirra. Bifreiðastjórinn setti í gír og hjól þungs 

trukksins runnu eftir malarveginum. Ákveðin friður fyllti 

hjörtu kristniboðanna og þeir fundu hvernig hönd 

Drottins hvíldi yfir þeim og veitti þeim smurningu sína. 

Hvort hermennirnir í bifreiðinni urðu einhvers varir vissu 

þeir ekki um. En sjálfir voru þeir baðaðir og smurðir 

Anda Guðs sem leik um þá innanverða og gaf þeim gleði 

og fögnuð svo mikinn að þeim langaði helst til að taka 

utan þessa ungu menn og faðma þá að sér og láta þá vita 

hve Jesús elskaði þá heitt og þráði að sjá þá koma yfir 

línuna til sín. Jafnvel þó að fyrir þeim ætti eftir að liggja 

að falla með kúlu í líkama sínu frá þýskum hermanni 

vildi Jesús samt eignast þessa menn og gera hólpna. 
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Við gatnamótin stöðvaðist bifreiðin augnablik. 

Bifreiðastjórinn leit til beggja hliða. Engin bifreið var 

sjáanleg hann tók á stýrinu og sveigði því til hægri og 

ferðin jókst og sömuleiðis hristingurinn inn í faratækinu. 

Bekkirnir voru harðir sem grjót og óþægilegir. En þeir 

voru orðnir ýmsu vanir og kipptu sér ekki upp við slíkt 

lengur. það sem skipti þá máli var sá sannleikur að síðasti 

hluti ferðarinnar var hafinn og faðmur fjölskyldunnar 

beið þeirra heitur, fagnandi og hlýr. 

Braggahverfið var vaknað til lífsins. Út um flaksandi 

tjaldhurðina sáu þeir hermenn á vappi. Allir stefndu að 

sama skálanum eins og skálin hefði mátt til að soga allt 

fólkið til sín. Skálinn var greinilega matarskáli með 

tilbúnum morgunverði handa liðinu. 

Stuttfættur, loðinn, íslenskur fjárhundur sást koma út úr 

einum bragganum og í kjölfar hans maður sem greinilega 

var eigandi hundsins því undireins og seppi tók á rás 

heyrðist hróp í manninum sem snéri hundinum við á 

punktinum og hann hljóp á harðaspretti til baka og 

flaðraði upp um húsbónda sinn með sinni hundslega 

fögnuði og einlægu vináttu. 

" Kátur er greinilega vaknaður " - sagði annar 

hermannanna sem horfði á hundinn koma út.  

Hinn hermaðurinn leit út um tjaldhurðina og jánkaði því 

sem vinur hans sagði. Ljóst var að seppi var vel þekktur 

innan svæðisins og braggabúum einhvers virði. Var hann 

enda vinur allra á svæðinu eins og hunda er siður. 
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Ferðin eftir mjóum vegi Hvalfjarðar gekk greiðlega. 

Engin umferð var svo snemma dags. 

Sveitin var að vakna til lífsins og sáust bændur sumstaðar 

reka kýr sínar heim í fjós til mjalta. Við bæinn 

Hjarðarnes töfðu gripirnir ferð trukksins sem varð að aka 

á fyrsta gír uns hópurinn gekk afleggjarann sem lá heim 

að bænum. Þá var aftur hægt að auka hraðan og halda 

áfram. 

Og allt tekur enda. Bifreiðin stöðvaðist nálægt höfninni í 

Reykjavík. Stuttur gangur var þaðan til foreldrahúsa 

Örlygs Freys og Brjáns Hilmars. 

Togari lá bundinn við bryggjuna og voru menn við 

skipshlið. Kolareykur barst upp um reykháf skipsins. 

Skipið var ferðbúið og tilbúið í næstu veiðiferð með 

líklega fiskmarkaðinn í Englandi sem áfangastað í 

fyllingu tímans. 

Strandferðarskipið Esja sást sigla á milli garðann tveggja 

sem vörðu höfnina fyrir ágangi sjávar og veittu bátum og 

skipum vörn gegn hamförum veðursins. Esjan var að 

koma úr enn einni hringferð sinni í kringum landið með 

líklega farþega í hverju rúmi sem þurftu að komast til 

höfuðborgarinnar. Lítill trilla með þremur mönnum á 

stímdi út. Faxaflói og miðin þar biðu áhafnarinnar og sá 

guli einnig. Lífið hélt áfram sínum vanagangi í Reykjavík 

þrátt fyrir hersetuna sem einkenndi borgina og 

nágrannabyggðir. 



421 
 

 

Örlygur Freyr leit í kringum sig og sá þá nokkra 

herbragga inn á milli húsa þar sem engir slíkar byggingar 

voru er þeir stóðu á sama stað í upphafi ferðar. Fjölmennt 

herliðið kallaði enda á töluvert rými fyrir sitt fólk. 

Þeir stigu niður úr trukknum og svelgdu í sig heilnæmt 

borgarloftið með fast land undir fótum. Hermennirnir 

réttu þeim reiðhjólin og lausan farangurinn. Mennirnir 

kvöddust og bifreiðin hélt þegar af stað og hvarf þeim 

sjónum við næsta horn. Skrítin tilfinning en jafnframt 

gleðileg fyllti hjörtun þar sem þeir stóðu og áttuðu sig á 

að þeir væru á næstu grösum við heimili sín. Farangurinn 

lá á jörðinni og var næsta verk bræðranna að tylla honum 

lauslega á hjólin stíga svo á bak og hefja síðasta spölinn 

heim. Bræðurnir voru handvissir um að Drottin hefði 

eignast fleiri sálir en var áður en þeir hófu ferðina. Þeir 

trúðu að Guð sendi engan erindisleysu heldur að árangur 

væri af erfiði manna í hvert sinn sem þeir hlýddu og 

færu. 

Þeir hjóluðu um kunnuglegar slóðir. Húsin lágu í röðum 

meðfram veginum í svipuðu ásigkomulagi og fyrr. 

Garðarnir voru ýmist með girðingu í kring eða ógirtir. 

Allt eins og áður. Svæðin sem tekin voru frá undir 

kartöfluræktina báru nú lit moldarinnar. Uppskeran var 

að mestu kominn í hús. Sumstaðar var þó rönd eftir í 

þessum görðum sem á næstu dögum yrði tekið upp og 

komið í hús. 

Við gatnamótin skammt ofan við höfnina stöðvuðu þeir 

för sína. Hér skildu leiðir. Heimili Brjáns lá upp eftir 

götunni og var þvert á þá götu sem Örlygur þurfti að fara 
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til að komast heim til sín. Þeir tóku utan um hvern anna 

og þrýstu fast upp að sér og þökkuðu hvorum öðrum fyrir 

ferðina.  

Örlygur Freyr horfði á eftir vini sínum hjóla upp 

brekkuna. Er hann stóð skyndilega einn, þarna á 

vegamótunum, var ekki laust við að eilítill söknuður 

kæmi til hans. Eftir allt sem þeir höfðu upplifað saman 

síðustu mánuði voru þetta ekki óeðlileg viðbrögð. Ekki 

þíddi samt að dvelja of lengi við slíkar hugsanir. Hann 

setti fót sinn á fótstigið og hélt ferðinni áfram. 

Framundan honum á vinstri hönd blöstu foreldrahúsin 

við. Húsið heima var líkt hinum húsunum sem á vegi 

hans urðu. þetta hús eins og líka margar aðrar byggingar í 

nágrenninu þoldu vel yfirferð með málningu og 

málningarpensli. 

Hliðið var lokað og er hann lauk því upp féll það niður að 

ofanverðu. Önnur lömin hafði ryðgað sundur og hékk 

hliðið eingöngu á neðri löminni. 

En hvað sá hann þarna? Brúsi gamli! Bröndótti högninn 

sem svo oft kom til að heilsa upp á hann var mættur. 

Hann vari þá ekki búinn að gleyma honum þótt nokkrir 

mánuðir væri liðnir. 

Högninn kom hlaupandi til hans og nuddaði sér upp við 

fætur hans og malaði.  

Örlygur Freyr brá heldur ekki út af vananum og beygði 

sig niður og strauk um loðin feldinn eins og hann ávallt 

gerði er þeir hittust. Högninn malaði og nuddaði sér upp 
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við fætur Örlyg eilítið lengur en skokkaði svo yfir götuna 

með rófuna beint upp í loftið og hvarf inn í garðinn 

handan við Hrísmóa sjö. 

Hermóður faðir hans var kominn á ról og var að stússast 

eitthvað í kringum kartöflugarðinn neðar á lóðinni. 

Garðurinn var þakkinn kartöflugrösum að hálfu. Búið var 

að taka rúmlega helming uppskerunnar upp og flytja í 

kartöflugeymsluna í kjallara hússins. Restin yrði tekinn 

upp á næstunni. Hermóður snéri baki í hliðið og varð 

sonarins ekki var. Örlygur Freyr gekk eftir stígnum að 

húsinu og lagði reiðhjólið upp við húsvegginn og gekk 

niður túnið. Hermóður leitt upp og er hann sá hver 

kominn var breiddist breytt bros yfir varir hans og hann 

sleppti áhaldinu sem hann var með í hendinni og gekk 

rösklega til sonar síns: 

" Ja, hérna! Hvað sé ég? Týndi sonurinn bara komin í 

leitirnar og ekki lengur tröllum gefinn. " - Hermóður hló: 

" Svo ferðalagið er loksins búið hjá ykkur og þú svona 

ljómandi vel útlítandi og vel á þig kominn. Greinilegt er 

að vel hefur farið um ykkur og þið haft nóg að borða og 

fengið góða hvíld. " 

Hermóður tók þéttingsfast í hönd Örlygs og svo utan um 

hann og þrýsti honum fast upp að sér í sínum 

glímutökum: 

" Gaman að sjá þig aftur sonur sæll. Ég og hún Lára mín 

höfum saknað þín mikið. En kíkjum nú snöggvast inn og 

heilsum upp á móður þína. " 
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Feðgarnir gengu upp túnið og spjölluðu margt sem 

vonlegt var.  

Eldhúsglugginn stóð opinn og hreyfðust gardínurnar lítið 

eitt er vindurinn fór um þær. Reykur stóð upp um 

skorsteinninn. Hermóður hafði byrjað daginn eins og oft 

áður með því að moka kolum í eldshólfið og kveikja upp. 

Þó ekki væri enn kominn vetur var samt kalt á nóttinni og 

húsið orðið kalt að morgni.  

Lára, móðir Örlygs Freys hafði ekki frekar en faðir hans 

haft hugmynd um að sonurinn væri kominn. Hún sat á 

einum eldhússtólnum með prjóna í hönd og prjónaði 

lopapeysu á sjómann samkvæmt pöntun. Hermóður gekk 

inn og á hæla hans Örlygur. Lára leit upp og spratt á 

fætur undireins og hún sá hver kominn var og hljóp til 

sonar síns og tók utan um háls hans og fagnaði honum 

innilega. 

Í fjarveru Örlygs hafði Lára hjálpað Hannesi kaupamanni 

stund og stund í versluninni. En í dag var hennar ekki 

þörf. Sama gilti um Hermóð. Engin skip þurftu afgreiðslu 

í dag. Einnig hann var því heima við. 

Enn og aftur mætti Guð þessum þjóni sínum. Nú með fríi 

foreldra sinna sem gátu fagnað með honum yfir 

heimkomunni og gert þeim kleift að skiptast á fréttum og 

öðru sem langur aðskilnaður bjó til. 

Lára setti upp pott og eldaði dýrindis kjötsúpu sem hún 

bar fram um kvöldmatarleitið. Var enda rétti tíminn fyrir 
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veislu. Og þar sem feðgarnir voru miklir kjötsúpu menn 

var upplagt að bera fram slíka veislu á stund sem þessari. 

Kjötsúpan hennar Láru bragðaðist vel og heimilismenn 

átu sem hver gat í sig látið við undirleik útvarpsfréttanna 

sem sögðu fréttir af gangi landsmála og stríðsins sem en 

ríkti út í hinum stóra heimi. 

Í fréttatímanum kom fram að Bretar hefðu fallist á tillögu 

ríkisstjórnarinnar um að íslenskir sjómenn fengju að 

halda loftskeytatækjum sínum og nota þegar nauðsýn 

bæri að höndum. Segja má að lausn hafi með þessu 

komið í málið sem gagnast sjómönnunum. 

Atvinnumálaráðherra íslensku ríkisstjórnarinnar átti fundi 

með Bretum sem að lokum féllust á tillögur ráðherrans. 

Ellefu dögum fyrr höfðu Bretarnir krafist þess að allur 

loftskeytabúnaður yrði fjarlægður úr íslensku skipunum. 

Hannes kaupmaður stóð við sitt og reiknaði með Örlygi 

Frey til vinnu fljótlega eftir að ferðinni lyki. 

Hermóður Freysteinsson hélt starfi sínu áfram við 

höfnina og tók ekki þátt í Bretavinnunni þótt kaupið væri 

hærra og vinnan öðruvísi heldur en tíðkaðist í lestum 

skipanna. 

Brjánn Hilmars reiknaði og með að starfa við 

uppskipunina. Kunni hann enda ágætlega við sig á 

hafnarsvæðinu. Hvað sem síðar yrði. 

Um miðnættið gekk Örlygur Freyr upp stigann og til 

herbergis síns. Honum hlakkaði til að hitta trúsystkini sín 
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og segja þeim frá tíðindum ferðarinnar og þeim 

blessunum sem þeir upplifðu á þessum tíma. Rúmið 

blasti uppábúið við honum er hann steig inn í herbergið 

sitt.  

Það var þreyttur en ánægður maður sem háttaði sig, 

lagðist upp í þægilegt rúmið, breiddi sængina yfir sig og 

sofnaði með hlýja og mjúka sængina sem veitti svo gott 

skjól.  

Úti heyrðist í flugvél sem flaug hátt yfir byggðina án þess 

að raska ró Örlygs Freys Hermóðssonar.  

Heima er best. Nokkuð sem gera menn sér ljóst eftir 

langa fjarveru. 

Endir. 

 


