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Æskuheimili unga mannsins  
Þarna bjó hann 1970. 

Ungur maður gengur að heiman frá sér í byrjun júnímánaðar 1970 með hvítan hveitipoka 
fylltum vinnufatnaði og sjófötum sem móðir hans sá um að koma þar fyrir.  Með honum í för 
er faðir hans sem sjálfur stundar sjó og hafði gert frá unga aldri og unnið á fragtskipum, 
togurum, bátum og var þáttakandi í síldarævintýrinu fyrir austan land sem lauk tveim árum 
fyrr með hruni síldarstofnsins.  Faðir unga mannsins var lengi matsveinn en starfaði á tímum 
elstu togaranna sem háseti, svo kyndari og var einn þeirra sjómanna íslenskra sem sigldi öll 
stríðsárin til Englands með fisk.  Á undan síldveiðunum fyrir austan var hann um tíma bryti á 
togurum Bæjarútgerðarinnar til að mynda Apríl GK, sem ekki var lengur í eigu þessarar 
útgerðar og kominn í hendur erlendra eigenda, eins og sumir aðrir nýsköpunartogarar sem 
þjónuðu íslenskum sjómönnum.   

Er feðgarnir gengu saman eftir hólnum heima og beygðu fyrir hornið með leðurverkstæðið 
blasandi við sér á hægri hönd hinum megin götunnar og gengu undan brekkunni niður að 
höfn var ekki laust við að eilítils spennings gætti í hjarta unga mannsins sem vissi að gamall 
draumur hafði ræst um pláss á togara.  Draumur sem kviknaði með honum strax á barnsaldri 
sem bryggjan, bátarnir, bátakallarnir, bátar að koma að landi til löndunar afla sínum og 
endurnýja kost, netabirgðir eða hvað annað sem var og laut að rekstri eins báts sá um að 
halda við hjá honum.   

 
Sjón sem blasti árum saman við út um  

glugga á heimili unga mannsins. 



Daginn sem grænmálaði togarinn kom var hann staddur í Mjósundi hjá bróðir sínum sem 
vann í stofunni heima hjá sér við að lagfæra hana, mála og breyta svolítið.  Þar kviknaði 
hugmyndin um að ríða á vaðið og láta á það reyna hvort réttur tími væri til að ráða sig á 
botnvörpung.  Nýbúinn að skila sinni fyrstu netavertíð af sér og sjómennska unga mannsins 
hafinn sem og entist honum næstu 16 ár.  Hann bað bróður sinn leyfis og fletti að leyfi 
fengnu upp í símaskránni og fann nafn og símanúmer skipstjóra og hringdi:  

" Halló" - heyrðist á hinni línunni.  Röddin var þægileg. 
" Er þetta skipstjórinn á Maí? " -  
" Það passar. " 
" Mig vantar pláss á togara.  Er nokkuð laust hjá þér. " 
" Getur verið.  Hvað heitir þú og hvað ertu gamall og hvar hefur þú verið til sjós? " 
" Ég heiti Konráð Friðfinnsson og er sextán ára og verð sautján í haust og lauk minni fyrstu 
netavertíð fyrir skömmu. " 
" Ertu sonur Finna? " - Spurði maðurinn. 
" Já. " 
" Við erum oft á sumrin með einn til tvo unglinga um borð hjá okkur til að þjálfa þá og 
skiptum einum hlut á milli þeirra og er sanngjarnt gangvart vönu mönnunum um borð sem 
öll vinnan hvílir hvort eð er meira og minn á.  Ertu til í þetta? " - sagði þægilega röddin. 
" Það er í lagi mín vegna "  
" Gott.  Þá bara ertu ráðinn.  Skipið fer annað kvöld klukkan 20.00. "  
" Takk. " - sagði ungi maðurinn og lagði símtækið á.   

Ekki var laust við að smá stolts gætti í hjarta hans yfir þessum langþráða áfanga er hann 
greindi bróður sínum frá ráðningunni sem sjálfur hafði verið lítt til sjós en gegnt ýmsum 
störfum í landi og meðal annars unnið á krana við höfnina og var um tíma annar 
kranamannanna sem hífði trogin upp úr lestum togara.  Venjulega voru tveir kranar notaðir 
við löndun togaranna í bland við vörubíla sem tóku við aflanum úr lestinni, flutti yfir á vigtina 
og þaðan í móttöku fiskvinnsluhússins á hafnarbakkanum og heitir Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar.   

Plássið var ekki neitt slor í augum unga mannsins.  Sjálfur Maí GK 346 sem fánum prýddur 
sigldi inn til Hafnarfjarðar tíu árum fyrr og hann var áhorfandi að og vissi er hér er komið 
sögu að hafði veitt þessi líka lifandis býsn frá komudegi sínum að telja og hann stundum 
tekið þátt í að landa upp úr ásamt mörgum öðrum hafnfirskum krökkum á svipuðu reki.  Ljóst 
var að ungi maðurinn var orðin áhafnameðlimur eins mesta aflaskips landsins og þátttakandi 
í að sækja fiskinn á miðin sem aðrir mundu sjá um að landa og koma í fiskvinnslu 
Bæjarútgerðarinnar.  Eins og stundum áður í lífinu urðu hér líka endaskipti á. 



 
Freyr RE 1 og systurskip Maí. 

Feðgarnir gengu saman niður brekkuna.  Hluti skorsteins skipsins teygði sig upp fyrir þakbrún 
fiskvinnsluhússins sem teygði sig til norðurs eftir Vesturgötunni og til Norðurstjörnunnar.  
Ekki sást í gamalkunnugt " H " merkið sem málað var á rauðmáláðum skorsteininum.  " H " 
merkið hins vegar sást vel á háflóðinu.  En nú var fjara. 

Á bryggjunni blasti tignarlegt skipið við og sást í hvalbakinn, möstrin og brúnna.  Augljóst var  
að búið væri að gangsetja aðalvél skipsins og allt orðið klárt til brottfarar.  Reykurinn sem 
steig upp um skorsteininn sagði alla þá sögu. 

Á bryggjunni var töluvert af fólki samankomið og voru sumir að kveðja áhafnarmeðlim og 
aðrir fyrir forvitnissakir líkt og alsiða var í bænum við brottför togara.  Einkum Maí.  Hann 
einhvern veginn náði að toga hafnfirðinga niður á bryggju við brottför og segir vitaskuld 
svolítið til um hugsanagang bæjarbúa í þann tíð.  Leigubílar voru stopp við landganginn með 
áhafnarmeðlimi.  Vél leigubílsins gekk á meðan menn sátu enn svolitla stund inni og drifu sig 
út.  þetta sást með afturhurðinni sem opnaðist og menn stigu út með hrein föt í poka, 
hveitipoka eins og ungi maðurinn.  Aðrir höfðu alvöru sjópoka undir sín föt með star kóng á 
endanum og þráðum sem þræddir voru um tilbúinn göt efst á þessum poka og kósar og allt 
dregið saman til að halda honum lokuðum.  Engin ærlegur sjópoki var öðruvísi en með 
vönduðum starkóngi gerðum af eiganda sínum sem sumir dunduðu sér við að útbúa á 
trollvaktinni.   

Mennirnir eru komnir út bifreiðinni og byrjaðir að slétta úr frakkanum þarna á bryggjunni.  
Sumir af þeim renndu fingurgreiðunni gegnum hár sitt og stigu svo skrefin í átt að 
landganginum og drifu sig um borð og hurfu fljótlega undir þiljur.  Sumir þessara ágætis 
sveina voru valtari á fótunum en aðrir í þessum hóp.  Hver kippti sér upp við svoleiðis 
smotterí?  Fólkið var þessu vant og taldi sumt hvert að tilheyrði lífinu um borð í togara og 
sjálfsagt mál að áhöfnin sletti ærlega úr klaufunum á þessum 36 stundum sem inniveran var 
og yfirleitt ekki höfð lengri.  Vanalega stóð túr togara fjórtán daga ef landað var heima, eins 
og nú en teygðist upp undir mánuðinn væri siglt og hátt í tvo væri um beit túr að ræða og 
ekki ólagengir á þessum árum.  Þó reyndar sé komið svolítið skikk á þau mál og miðað við tvo 
túra í beit.  Sérstaka undanþágu þurfti vildi útgerðin senda togara sína í þrjá svona túra og 
komið á 1970.  Ekki var mikið um þá en þeir samt farnir hjá einsaka útgerð.  Þrír túrar í beit 
voru óvinsælir hjá áhöfninni þó menn sættu sig við hitt formið.  Sigling beint í heimahöfn að 
sölu erlendis lokinni var samt besti kosturinn og svona hið venjulega um þessar siglingar 
íslenskra togara.  Eftir beit túr varð inniveran svolítið lengri og lög fyrir þessu í landinu.  Smá 
fróðleiksmoli. 



Fólkið á bryggjunni skildi þessa völtu og reikandi menn og sagði sumt hvert.  " Blautir greyin 
en harðduglegir til vinnu. "  Svona var tíðarandinn í landinu og áfengi og togaramennska 
spyrt saman.  Tíðarandinn?  Hver ræður við hann? 

Ungi maðurinn kvaddi föður sinn á bryggjunni og dreif sig um borð með hvíta hveitipokann 
fengin úr Kaupfélagi Hafnarfjarðar handan götunnar við heimili hans og bar fram í og horfði á 
haug af netum, vírum, tógum og bobbingum sem lágu eins og hráviður á dekkinu og 
klöngraðist yfir háan þröskuldinn og steig inn í íverustaður háseta fram í og rakst fljótlega á 
háseta sem sama mund kom upp stigann af neðri hæð.  Mennirnir heilsast.  Þessi hafði 
starfað á skipinu í nokkur ár.  Er ljóst var að komin væri nýr áhafnarmeðlimur snéri maðurinn 
við og bað hinn að fylgja sér með þeim orðum að hann vísaði honum á klefa sem honum væri 
ætlaður.  Herbergið reyndist aftasta herbergið niðri og hægra megin á ganginum.  Inni blasti 
við rúmgott herbergi með tveim kojum hvora upp af annarri og öðrum tveim eins upp 
röðuðum á hinum veggnum.  Samtals fjórar kojur og jafnmargir fataskápar og tvær eða þrjár 
skúffur við hvern.  Herbergið var viðarklætt og lakkmálað gulleitum viðarlit.  Ágætis 
aðbúnaður og ágætlega um allt gengið.   

Hann lagði pokann frá sér í kojuna og gekk aftur upp á dekk og aftur eftir skipinu og upp á 
bátpall til að fylgjast með er skipið færi frá bryggju og héldi til hafs.  Kannski steig hann 
þangað upp í og með til bryggjufólk sæi sig.  Hann var jú kominn um borð í togarann Maí:   

Eins og oft áður er togari lét úr höfn stóð grúi á bryggjunni og sjálfsagt um tvö hundruð 
menn, konur og börn að fylgjast áhugasamt með atburðarrásinni.  En faðir hans var farin 
heim og ekki lengur með í hópnum.  " Hvað!  Konni kominn á Maí. " - heyrðist frá einum sem 
stóð á bryggjukantinum og fylgdist með skipinu fara frá bryggjunni.  Sjálfur hafði hann 
oftsinnis staðið þarna og í nákvæmlega sömu erindagjörðum og fólkið.   

En hérna megin línu hafði hann ekki verið áður og allt frekar nýtt og ferskt fyrir honum.  
Skrúfan snérist og fann hann titringinn upp á bátapall.  Þetta kvöld var blíðskaparveður og 
allgóður lofthiti og heiður himinn og sjórinn í höfninni spegilsléttur.  Máfarnir sátu á 
haffletinum og höfðust lítt að.  Einstaka fugl sveif um.  Allt frekar rólegt í umhverfinu.  Hvort 
gamli lóðsbáturinn, trébáturinn með vinnuheitið " Kolosalt " var þarna á ferð mann hann ekki 
en þykir ekki ólíklegt að hafi verið og til taks færi eitthvað úrskeiðis, sem alltaf getur gerst. 

Afturendum var sleppt og keyrt í spring og skipið byrjaði að færast frá að aftan.  Skyndilega 
greip einn á bátadekkinu til spúl slöngunnar sem liðaðist þarna eftir pallinum og hljóp annar 
til og skrúfaði frá og gat þá maðurinn sem um enda slöngunnar hélt látið vatnsbununa buna 
yfir bryggju liðið eins og ekkert væri sjálfsagðara.  Olli þetta vitaskuld sínum viðbrögðum þar 
og hörfaði fólkið undan og sumt hlæjandi.  Ekkert hættulegt en óþarfa gerningur.  Hvað fyrir 
manninum vakti er ekki vitað og ekki minnist ég þess að málið hafi haft eftirmála.   

Skipið bakkaði frá og snéri við í höfninni og sigldi milli hafnargarðanna til hlífðar höfninni og 
stefndi til hafs og hvarf fólkinu sjónum.  Fyrsta ferð unga mannsins með togara var hafinn.  
Gamall draumur hafði nú ræst.  Um það er engum blöðum að fletta.   

Eins og áður segir var töluvert af netadóti, vírum, tógum og bobbingum, liggjandi hirst og her 
um dekkið og milli lestarlúga.  Allt tilheyrandi trollinu og beið handa mannskapsins og 
vanalega fyrsta verk kallanna eftir að landfestar voru leystar.  Engin undantekning var gerð í 



þetta sinn.  Verkið vannst hratt og vel og leið ekki langur tími uns allt var horfið af dekkinu og 
komið til síns staðar í hillum fram í bakka og netalest.  Ungi maðurinn tók vitaskuld þátt í 
verkinu.  Og svo sem fátt annað í boði.  Á þessum árum kom allt meira og minna 
ósamansaumað og voru vængir " óbolsaðir " og þurftu menn að vinna þessa vinnu sjálfir í 
túrnum þegar tími gafst.  Í dag kemur allt svona lagað klárt og verk áhafnarinnar að sauma 
þetta við trollið en ekki búa sjálfir til nánast frá grunni eins og var árið 1970.  Samt hefur 
ýmislegt áunnist og fengu menn eitthvað tilbúið úr landi og gott ef ekki grandara og kannski 
líka trollpokann.  Í dag er maður bara þakklátur fyrir að hafa fengið að vera með í þessum 
verkum og kynnast af eigin raun. 

 

Er verki lauk gekk hann upp í brú og sat skipstjórinn í stólnum og fylgdist með út um 
brúargluggann.   

" Hvað heitir þú " - Spurði hann. 
" Konráð Friðfinnsson. " - Á þessum árum vildi hann ekki nota Rúnarsnafnið - og ekki spyrja 
hversvegna. 
" Já.  Sonur Finna.  Og þú ert svona stór " - sagði hann og brosti. 
" Hvað gera menn um borð í togara " - spurði ungi maðurinn reyndan sjómanninn. 
" Mest er þetta nú aðgerð " - sagði hann og snéri takka á maskínu við hlið sér sem ungi 
maðurinn vissi seinna að væri sjálfstýring skipsins. 
 

 
Halldór Halldórsson í brú Maí GK 346  

sumarið 1970. 

Eftir stutt samtal gekk hann út úr brúnni og niður brattann stiga niður á hæðina fyrir neðan 
(bátaþilfarið) og þar eftir stuttum gangi sem skipstjóraíbúðin var við og í átt að næsta stiga 
(dekkið).  Greip hann þá sjóveiki og ekki um annað að gera en að vinda sér inn klósett sem 
þar var og losa innihald magans þar.  Við aðgerðina vildi svo illa til að salernið stíflaðist og 
flæddi upp úr skálinni.  Allt svolítið vandræðalegt inná sjálfu skipstjóraklósettinu og 
gerandinn nýkominn um borð.  Útlitið var nýliðanum ekki glæslegt:  " Best bara að þegja yfir 
málinu " - ákvað ungi maðurinn.  Og það varð.  Blístrandi gekk hann niður næsta stiga í átt að 
borðsalnum aftarlega á skipinu.  Málið upplýstist aldrei og má reyndar efast um að eftir slíku 



hafi verið leitað.  Skipsklóset eiga til að stíflast og oft af minna tilefni.  Það góða við málið var 
að eftir þetta fann hann ekki til neinnar sjóveiki.  Enda svo sem búinn að taka út ríflegan 
skammt af henni um borð netabátnum um veturinn að komið var nóg. 

Eftir snarl í matsalnum var næsta skref að koma sér aftur fram í og gera kojuna klára.  
Gangan frameftir skipinu var unga manninum eftirminnileg sökum lengdar skipsins sem 
honum fannst aldrei ætla að enda.  Var munurinn frá hinum bátnum (eitt hundrað tonn) 
enda gríðarlegur.  Þetta komst fljótt upp í vana. 

Eftir að hafa búið um sig og gengið frá fatnaðinum að heiman á viðeigandi hátt skreið hann 
uppí.  Mikið var kojan notaleg.  Um miðnætti var ungi maðurinn svo ræstur og honum 
tilkynnt að honum hefði verið úthlutað næturkokks embættið sem hann í fyrstu vissi ekki 
hvað væri og taldi svona með sjálfum sér um vissa heiðursstöðu en kom í ljós að nýliðar og 
þeir reynsluminni um borð gegndu.  Svo sem mikilvægt embætti sem fólst í að hella upp á 
könnuna, taka til brauðmeti og álegg sem kokkarnir áður útbjuggu vöktum næturinnar og 
ganga svo frá öllu á eftir.  Næturkokknum var ætlaður hálftími fyrir kaffi og hálftími eftir kaffi 
og taka við af hinum á vaktaskipum hálf eitt eftir miðnætti.  Næturkokkurinn sá einnig um 
kaffið klukkan þrjú um nóttina og að færa fyrsta stýrimanni kaffi og kaffibrauð upp í brú.   

Stundum var besta mál að vera næturkokkur og gott að komast örlítið á undan hinum af 
dekkinu úr ágjöfinni og frostinu.  Starfið var ekki alvont en engin heiðurstaða eins og fyrsta 
hugsun unga mannsins var.  Og hvað svo sem er heiðursstaða?    

Á þessum árum var svolítil goggunarröð í gangi á togurunum og unnu menn sig upp í hin og 
þessi embætti, virðingarstöður, sem giltu, svo sannarlega, á dekkinu og er í sjálfu sér er ágæt.  
Og af hverju ekki að gefa mannskapnum færi á að stefna örlitið hærra með meiri færni í starfi 
af reynslunni?  Þetta gefur sinn metnað. 

Í hádeginu var ræst og skipið enn á stími með stefnu á Grænlandsmið.  Í þorskinn þar.  Á bak 
við hurð matsalarins var á vegg handskrifaður vaktalisti.  Þar gátu menn séð á hvorri vaktinni 
þeir voru og hvort þeir tilheyrðu Bátsmannsvakt eða Stýrimannsvakt.  Og sá ungi maðurinn 
nafn sitt á lista annars stýrimanns og þar neðst á blaði.  Hvar menn lentu á þessum lista skipti 
máli.  Upp listann var verkefnið.  Trúið þessu.  Fyrsti stýrimaður sagði mér eitt sinn að færði 
hann menn niður listann gæti hann allt eins átt á því von á heimsókn og hann spurður hverju 
þessu sætti.  Málið var alvarlegt, skal ég segja ykkur.  Efstur var hátt skrifaður.  Hégómlegt en 
það sem tíðkaðist.  Nýliðin lenti neðst eins og venjan var.  Hve hratt hann steig upp listann 
fór mikið eftir honum sjálfum og eigin vilja til að koma sér sem skjótast inn í verkefnið " 
háseti á togara. " 

Eins og áður segir unnu menn sig upp listann og svo sem ekkert rangt við að vilja hefjast 
hærra.  Listin var fyrir marga hvatning.  Hefðin er ekki alltaf slæm og stundum þurfa menn 
hvatningu þó máski markmið sé á sinn hátt hégómlegt. 

Sá háttur var oft hafður á er veiðar hófust að láta trollvaktina ýmist hefjast á neðsta manni á 
lista eða efsta.  Í þetta sinn var talið neðan frá.  Ungi maðurinn átti fyrstu trollvakt og varð 
eftir á dekkinu er búið var að kasta trollinu og togið hafið og karlarnir komnir inn í kaffisopa, 
umræður og  -  kapal.  Svolitla tilsögn fékk ungi maðurinn í hvað væri að standa trollvakt og 



tilsögninni lokið með hvernig hann skildi bregðast við " Híf Ob " kalli kallsins sem var að taka 
á sprett aftur ganginn, rífa upp matsalshurðina og hrópa hátt og hvellt sama orð " Híf Ob ".   

 
Trollinu slakað. 

Á sinni fyrstu trollvakt fór margt í gegnum hugann standandi þarna einn í blíðunni með sjóinn 
allt í kring saman við og innanum smágerða ísjaka á stangli í kringum skipið og ísröndina í 
svolítilli fjarlægð stjórnborðs megin og fugla, múkka, sem fylgdu skipinu eftir.  Þarna var 
ýmsu velt fyrir sér.  Ýmsar hugsanir flugu um.  Eins og:  " Það er þá svona að vera á togara " 
horfandi á víranna liggja aftur með síðunni og teygjast svolítið á af þunga trollsins sem dróst 
eftir botninum af hraða skipsins.  Svo kom " Híf Ob " kallið út um brúargluggann.  En ekki 
hljóp hann eins og útskírngin kvað á um heldur gekk rösklega aftur ganginn og sagði orðið 
ægilega við alla inni og gerði hátt og skírt.  Stóð alltént við þann hluta kennslunnar.  Fyrstu 
trollvaktin gekk snurðulaust fyrir sig og var nú lokið.  Reyndur maður kom út með stýrimanni 
greip úrsláttarjárnið og sló úr blökkinni.  Nýliðanum var ekki treyst fyrir þessu, sem vonlegt 
var.  Traustið kom síðar.  Reyndar ekkert löngu seinan. 

Í holinu reyndust tveir pokar af ágætum þorski sem þegar var hafist handa við að gera að 
eftir að trollið var aftur komið í sjóinn og útslökun lokið.  Staður unga mannsins í aðgerðinni 
var " Pontið " - staðurinn sem fiskurinn þvæst í.  Úr " Pontinu " hvarf hann niður um 
lestarstútanna á lestarlúgunni og til lestarmananna í lestinni sem gengu frá fiskinum í stíur og 
ísuðu yfir.  Pontarinn tíndi hann sem sagt upp með höndunum og fleygði niður um þessa 
stúta.  Vatnið í pontinu náði upp á mið læri og gat starf pontarans orðið kannski ekki 
rennandi blautt en samt blautt.  Að halda vettlingunum þurrum var versta mál og tafsamt og 
ekki um annað að ræða en að byrja hverja vöskun á að dýfa höndunum á kaf ofan í vatnið í 
stað þess að " tibbla " svona á því.  Enda ógerlegt að halda þeim þurrum nema stutta stund.  
Ofninn í stakkageymslunni sá um að þurrka vettlingana.  Oft, kannski oftast nær, var verk 
pontarans starf nýliða á togara í aðgerðinni.  Að gera að fiski krefst sinnar kunnáttu sem 
engin er fæddur með en lærir.  Nýliðin er í sínum þjálfunarbúðum og skipið notað undir 
þessa þjálfun.  Læra menn þar enda hratt og vel og komast fljótt inn í dekkverkin. 

Veiðarnar héldu áfram með orðinu " Ræs ", vaktaskiptum, trolltekt, aðgerð og netavinnu sem 
fylgir veiðum með botnvörpu á kargabotni.  Þá var nálkarfan verkið sem hann vann og 
þræddi í nálar sem mest hann mátti og fleygði til kallanna sem hrópuðu á einfalt grænt, 
tvöfald grænt, bensla nál og " kordel " (Kordel var upprakinn um 50 sm. langur spotti notaður 



til að vefja með keðju millibobbingsins og festa við fótreipið).  Og sá svo um að fylla allar 
nálar að viðgerð lokinni.   

 
Trollið tekið.  Mörg handtök þurfti. 

Er hlerarnir voru komnir í skorðaður á bak við forgálga og afturgálga og stefnan tekinn til 
Íslands voru í lestunum þrjú hundruð og fimmtán tonn af vænum og góðum þorski af 
gjöfulum Grænlandsmiðum sem margir togarar íslenskir komu við á á vissum árstíma og 
öfluðu oft vel.  Túrinn tók að mig minnir sextán daga og þótti ágætur. 

Ekki mann ungi maðurinn lengur hve hluturinn úr sínum fyrsta túr var en mann þó að hann 
fékk heilan hlut en ekki hálfan eins og lagt var af stað með og vann því aldrei upp á hálfan 
hlut sjómennsku tíma sinn sem þó var alvanalegt með unga óvana menn til að byrja með á 
þessum árum.  Margir á þessum tíma hófu störf til sjós ungir.  Tólf, þrettán, fjórtán ára var 
ekki óalgengt.  Hvort strákurinn, fjórtán ára, sem deildi með honum hinum helming hlutarins 
fékk sömu afgreiðslu er að uppgjöri kom er ekki vitað og heldur aldrei um það spurt.  

 
Pokamaðurinn á Maí 1970 klár í að leysa frá.  Ein virðingarstaðan. 


