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Íslendingar eru fámenn þjóð. Samfélagið er lítið. Við erum fá. Við erum á sömu lífsins 

leið, mislangt á veg komin. Margar leiðir liggja saman. Um tíma. Aðrar leiðir liggja í 

kross, án þess að ferðalangarnir gefi því gaum. Aftur og aftur. Alla ævi. Flestir tengjast 

blóðböndum, mismiklum. Sumir án þess að vita það. Þeir vita jafnvel ekki að þeir ættu 

að vita það.  

Sagnasveifurinn Fjölskylda er samsettur úr sjö smásögum. Sögurnar eru 

sjálfstæðar svipmyndir af einstaklingum sem tilheyra sömu fjölskyldu og raðast saman í 

heild. Aðalpersónurnar eru sjö og hver þeirra á sína sögu. Sögurnar eru í tímaröð og 

aðalpersónurnar koma fyrir oftar en einu sinni þar sem leiðir þeirra mætast, liggja 

samhliða eða í kross. Aðalpersónurnar eru einu nafngreindu einstaklingarnir í 

sagnasveifnum og koma bæði fyrir sem börn og fullorðnir. Sveifurinn varpar ljósi á 

æskuárin og á það hvernig einstaklingurinn getur haft áhrif á líf annarra. Hvernig lífsins 

leiðir ráðast af hendingum.  
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Formáli 

Sagnasveifurinn Fjölskylda var ritaður í Tasiilaq á Grænlandi og í Berlín í Þýskalandi. 

Að skrifa um heimaslóðir, raða saman persónueiginleikum íslenskra einstaklinga og 

umhverfi, vann á móti heimþrá og eirðarleysi. Penninn hefur legið á hillunni um nokkra 

ára skeið og er það von mín að sveifur þessi hafi komið pennanum aftur á hreyfingu. 

Upphaf á nýju sköpunarskeiði.  

 Sagnasveifurinn er samsettur úr sjö sjálfstæðum smásögum sem raðast saman í 

heild, sem Fjölskylda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir mömmu. 
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Kjartan 

Gegnumtrekkur skellir aftur hurðinni út í safnaðarheimilið. Flestir eru sestir enda 

klukkan orðin eitt. Presturinn kinkar kolli til organistans á kirkjuloftinu sem velur létta 

orgeltóna. Nokkrir gestir hafa laumað sér upp á kirkjuloftið. Tvær ungar stelpur sitja við 

hlið organistans og pískra. Organistinn gefur þeim auga en mamma þeirra lætur þær 

afskiptalausar. Hún situr í skugga, fjarræn til augnanna. Hún er glæsileg, í grænni drakt. 

Hún fylgist með syni sínum sem leikur sér að því að stinga höfðinu á milli rimlanna á 

handriði kirkjusvalanna. Hún fiktar í gullhring á hendi.  

 Presturinn stendur við altarið og lítur aftur í anddyrið. Nokkur höfuð snúast í 

sömu átt. Við útidyrnar stendur ung kona ásamt dóttur sinni.  

 „Mamma!“ segir stelpan og togar í pils mömmu sinnar. Konan tekur utan um 

stelpuna og nuddar í hana smá yl. Hún hneppir efstu tölunni á blússunni sinni með lausu 

hendinni. Vísarnir á silfruðu úri hennar liggja samhliða, fimm mínútur yfir eitt. Hún 

stígur eitt skref út í kuldann og kíkir út eftir gangstéttinni. Kjartan lætur ekki sjá sig. Það 

gustar inn um opnar kirkjudyrnar. Vindurinn feykir inn lausri mjöll. 

 Kirkjan er þéttsetin. Sérstaklega margar konur eru mættar til kirkju. Þær sitja oftar 

en ekki tvær og tvær saman, í fallega lituðum kjólum eða dröktum – gjarnan með hatta í 

stíl. Flestar sitja þær á aftari bekkjum kirkjunnar, fremstu bekkirnir eru fámennir.  

 Loksins stekkur Kjartan upp kirkjutröppurnar, tekur þrjár tröppur í einu. Hann 

vippar sér inn í kirkjuandyrið og lokar á eftir sér. 

 „Sæl ástin,“ segir hann og brosir til konunnar. Hann kyssir hana á munninn.  

Konan kiprar saman varirnar. Leggur hendurnar á brjóstkassa Kjartans og hallar aftur 

höfðinu. Hún hristir hausinn en er ekki reið. Kjartan setur upp sakleysislegan svip.  

 „Pabbi,“ segir stelpan.  

 „Já, skottan mín,“ segir hann og klappar henni á kollinn, „sjáðu hvað ég kom með 

handa þér!“ Hann veiðir upp úr jakkavasanum litla dúkku. Hún er í framandi 

þjóðbúningi. Stelpan verður hissa. Skoðar dúkkuna undrandi. Konan hristir hausinn 

aftur og dæsir, hún lagar klút í hálsmáli Kjartans.  

 „Afsakaðu hvað ég er seinn,“ segir hann og kyssir konuna aftur. Nú kyssir hún 

hann á móti og snýr sér svo aftur að klútnum. 

 „Pabbi!“ segir stelpan aftur.  

 „Já, ástin mín,“ segir Kjartan. Stelpan verður feimin og grúfir hökuna ofan í 

bringu. 

 Kjartan rekur út olnboga sem konan krækir í og fálmar um leið eftir þybbinni 
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hönd dóttur sinnar. Stelpan treður sér hins vegar á milli foreldra sinna og leiðir þau bæði 

inn í kirkjuna.  

 Kjartan arkar háreistur inn kirkjugólfið. Hann er í teinóttum jakkafötum, með hatt 

og skrautstaf sem hann sveiflar í kringum sig. Hann er með gullhring á hendi.  

 Konan er í dökkleitri blússu og í mittisháu, ljósu pilsi. Hún er töluvert yngri en 

hann. Hún er með stutt og hrokkið, kastaníubrúnt hár. Hún hefur fíngerða andlitsdrætti 

og er glæsileg eins og Kjartan þótt hún sé örlítið hlédrægari í háttum. 

 Hann þekkir marga í kirkjunni, heilsar, blikkar og kinkar kolli til karla og kvenna. 

Vinkonur stinga saman nefjum. Konan þekkir ekki eins marga. Fyrir miðri kirkju heilsar 

hún þó konu sem vinnur á skrifstofunni hans Kjartans. Konan situr undir syni sínum, 

nokkurra mánaða gömlum. Litla krílið hefur ekki enn fengið nafn né faðerni. Barnið er 

mjög frítt með sérstök augu. Konurnar tvær brosa vandræðalegar hvor til annarrar.  

 Litla stelpan skokkar inn kirkjugólfið á milli foreldra sinna. Iðar af spenningi og 

snýr upp á handleggi þeirra. Hún er í hvítum hekluðum kjól sem nær rétt niður fyrir 

bústin hné. Hún er með spennur í hrokknu, dökku hárinu.  

 Presturinn brosir vinalega til stelpunnar þegar fjölskyldan nálgast og tekur svo í 

hönd Kjartans: „Velkomin,“ segir hann. 

 „Seint koma sumir en koma þó,“ segir Kjartan og blikkar prestinn. Presturinn 

tekur ekki undir kveðjuna heldur snýr sér til altaris og litla fjölskyldan tyllir sér á 

fremsta bekkinn, stelpan á milli foreldra sinna. Loks getur messan hafist. Orgeltónarnir 

af kirkjuloftinu þagna. Presturinn hefur upp raust sína. 

 

„Hvað á barnið að heita?“ spyr presturinn og lítur á foreldrana. Þau líta hvort á annað.  

 „Það væri réttara að spyrja bara barnið,“ segir Kjartan og blikkar prestinn aftur. 

Presturinn lítur spyrjandi á konuna sem kinkar kolli. Hann beygir sig svo niður og beinir 

orðum sínum að stelpunni: „Hvað átt þú svo að heita?“ Stelpan verður feimin, horfir 

spyrjandi á foreldra sína sem kinka kolli.  

 „Segðu nú prestinum hvað þú átt að heita, ástin mín,“ segir Kjartan. Stelpan 

muldrar eitthvað ofan í bringuna.  

 „Hátt og skýrt,“ segir presturinn, „svo allir heyri!“  

 Stelpan vindur upp á sig og segir með örlitlum rembingi: „Kristín Flikk-flakk!“ 

 Kliður og fliss fer um kirkjuna. Foreldrarnir taka þessu þó með stökustu ró og 

konan lýtur niður að dóttur sinni, hvíslar einhverju að henni.  

 Af kirkjuloftinu heyrist vandræðalegur hlátur.  
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Leifur  

Grámuggan leggst yfir. Úðinn sest á andlit þeirra smávöxnu sem standa ofan í 

húsgrunninum. Hárlokkar sem læðast undan húfunum eru votir af úða og vatnsdroparnir 

safnast saman í litla læki sem renna niður lokkana, niður ennin og steypast yfir 

augabrúnirnar. Augu drengjanna eru keimlík. Sama dökka röndin í kringum blágráa 

litinn. Leifur horfir beittu augnaráði á Gunnar Stein sem liggur á bakinu og pírir augun á 

móti rigningunni, á móti Leifi. Annað augað rennur til áður en hann lokar þeim báðum.  

 

Leifur er stór, hann er sterkur. Hann togar í hönd Gunnars Steins, reynir að hífa hann á 

fætur. Gunnar Steinn haggast ekki, hann liggur sem fastast. Leifur togar af meira afli. 

Hann spyrnir fótunum í leðjuna og hallar sér aftur. Þungur og stór rassinn stingst út í 

loftið, fingurnir renna á pollagallaermi Gunnars Steins. Leifur missir takið. Hann dettur 

aftur fyrir sig. Rassinn sekkur í leðjuna. Hann rúllar sér á fætur, grípur aftur í handlegg 

Gunnars Steins og togar. Herðir takið. Togar og togar en líkami Gunnars Steins hefur 

breyst í blý. Hann liggur í leðjunni með lokuð augu. Hann sekkur dýpra og dýpra ofan í 

drulluna. Því meira sem Leifur togar í handlegginn, því dýpra sekkur líkaminn. 

Rigningin lemur Gunnar Stein í framan. Skolar í burt drullunni, skolar skrámurnar á  

kinnunum. Leifur lítur í kringum sig. Stelpurnar, systur hans, fylgjast með honum. Þær 

eru eldri en Leifur en þær horfa bara á. Segja ekki neitt. Droparnir falla á pollagallana 

og öll önnur hljóð hverfa í hljóðheim rigningarinnar. Systurnar eru stjarfar af kulda. 

Húka og skjálfa orðlausar. Húka og horfa. Þær segja ekki neitt, gera ekki neitt.  

 

Leifur er stór, hann er sterkur. Hann tekur af sér vota vettlingana. Herðir takið. 

Handleggur Gunnars Steins mjakast. Leifur togar hann til sín. Augu systranna stækka. 

Höndin lengist. Búkurinn er enn á sama stað, eins og blý sem er fast í mold. Leifur togar 

og togar og handleggurinn lengist og lengist. Hann togar í fingur sem lengjast, hann 

togar í fleiri sem lengjast. Leifur hlær og hann togar í tærnar, í hendurnar, hausinn og 

fæturna. Gunnar Steinn lengist. Hann lengist og lengist. Á alla kanta. Handleggirnir 

lengjast og mýkjast og þeir halda áfram að lengjast án þess að Leifur komi við þá. Þeir 

sullast áfram í hrúgu eins og fótleggirnir. Augu Gunnars Steins eru lokuð. Andlitið 

sviplaust. Friðsælt. Á meðan líkamshlutarnir lengjast og teygjast og hrannast upp í 

hrúgur ofan í grunninum. Ofan í drullunni, bleytunni og leðjunni. 
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Leifur er stór, hann er sterkur. En hann er hræddur. Hann fetar sig aftur á bak í átt að 

systrum sínum sem hafa límt sig upp við vegg á húsgrunninum. Hann mjakar sér aftur 

fyrir þær. Þau gapa við þeirri sýn sem blasir við. Gunnar Steinn heldur áfram að lengast 

og lengjast og hrannast upp í hrúgur sem minna á spaghettí.  

 

Þar til Gunnar Steinn opnar augun. Hann virðir fyrir sér krakkana. Systurnar. Þær horfa 

opinmynntar á hann. Hann teygir út fótleggina. Þeir lyftast og leggjahrúgurnar leysast 

sjálfkrafa upp. Hann réttir fram hendurnar, réttir úr olnbogunum, teygir út fingurna. 

Hann stingur lófunum ofan í drulluna, stígur varlega niður og réttir smám saman úr 

hnjánum. Gunnar Steinn rís upp yfir systkinin og hnén nema við brúnina á grunninum. 

Pollagallinn hefur breyst í þröngar pollastuttbuxur og stuttermabol. Bros fer um andlit 

Gunnar Steins þegar hann lítur yfir húsin, yfir göturnar, yfir krakkana. Fæturnir eru 

örlítið valtir en hann fikrar sig áfram eitt lítið skref í einu. Hann leggur hægra hnéð 

varlega upp á brún grunnsins og færir þungann fram í hendurnar. Hann hífir sig upp á 

brúnina. Hann skimar í kringum sig. Systurnar klifra upp úr grunninum og standa 

andspænist honum í hæfilegri fjarlægð. Leifur situr fastur í leðjunni. Sekkur og sekkur, 

dýpra og dýpra, og drullan lekur ofan í stígvélin hans. 

 

Gunnar Steinn arkar af stað. Eftir nokkur skref nær hann stjórn á fótleggjunum og þeir 

hreyfast fimlega undir honum. Hendurnar sveiflast mjúklega í kringum hann og 

fingurnir leiða hann áfram með bendingum. Það er eins og fingurnir hafi sjálfstæðan 

vilja, þeir hlaupa upp og niður eftir því sem fyrir augu ber. Þeir hlaupa upp 

ljósastaurana og snerta fallegar plöntur á bakvið lokuð hlið. Þeir grípa alla stærstu 

vatnsdropana og láta þá renna niður í lófana þar sem þeir mynda litlar tjarnir. Fæturnir 

lyfta Gunnari Steini upp í hæðir þar sem hann hefur aldrei verið áður. Þar sem hann 

drottnar yfir heiminum. Ekkert nær honum niður. En. Hann er aleinn.  

 

Gunnar Steinn lítur niður á götuna. Götuna þar sem litlir bílar og litlar manneskjur horfa 

upp til hans. Systurnar eru þar enn. Þær hafa fylgt honum. Keppst við að halda í við 

langa leggi hans. Hann beygir sig niður. Hann teygir fingurna í átt að eldri systurinni, 

Örnu. Fingurnir hlaupa í kringum hana. Hún stendur kyrr. Hreyfir hvorki legg né lið. 

Hún opnar munninn en rigningin kæfir öll hljóð. Öll óp. Fingurnir vefjast um Örnu en 

grípa í tómt. Arna stendur sem fastast. Hreyfir hvorki legg né lið. Gunnar Steinn reynir 

aftur en fingurnir grípa í tómt. Aftur og aftur og aftur og aftur. Vinstri höndin hleypur 
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að yngri systurinni, hún er minni, hún er léttari. Edda. Fingurnir vefjast um Eddu sem 

stendur sem fastast. Fingurnir flækjast hver um annan en Edda stendur kyrr. Gunnar 

Steinn reynir aftur. Aftur og aftur og aftur og aftur. Systurnar standa sem fastast. 

Fingurnir flækjast hver um annan en ná engu taki. Hvorki á Eddu né Örnu. Hann er einn 

þarna uppi. Gunnar Steinn þreifar á malbikinu, laufblöðum trjánna, vatninu í pollunum. 

Hann reisir sig við. Rigningartaumar renna niður langan hálsinn, ofan í hálsmálið, niður 

handleggina, niður fótleggina. Ofan í stígvélin. Hann skelfur. Hann er blautur frá toppi 

til táar.  

 

Rigningin fellur lóðrétt niður á andlit hans. Skolar drulluna, skolar skrámurnar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



	   11	  

Kristín Frigg 

„Hvað er að sjá þig, Kristín Frigg? Bara komin með gleraugu? Hvað þykistu ætla að 

gera með þau hérna í sveitinni?“ Brjóstastór kona með sérkennilegan talanda tekur á 

móti Kristínu Frigg með þegar hún stekkur niður rútutröppurnar. Konan stendur við 

skiltið hjá afleggjaranum. Á skiltinu stendur Hvoll. Hún grípur Kristínu í fangið og 

kreistir fast. 

 „Ég er líka komin með innlegg!“ segir Kristín Frigg hróðug. 

 „Það er aldeilis, einhverjar fleiri fréttir sem þú færir að sunnan?“ spyr brjóstastóra 

konan með sínum kokmæltu r-um.  

 „Já, og það er búið að taka úr mér botnalangann!“ bætir Kristín Frigg við.  

 „Jah, hvað ætli þú hafir við nokkuð af þessu að gera í sveitinni? Ekki snýrðu heyi 

með gleraugunum né hleypur uppi kindur með botnlanganum!“ Brjóstastóra konan slær 

sér á lær og hlær að eigin gríni: „Jæja, það er gott að fá þig aftur skottan mín, næstum 

því í heilu lagi! Það er spurning hvað við gerum við þessi innlegg? Við getum rætt það 

yfir kvöldkakóinu.“ 

 Brjóstastóra konan tekur við ferðatösku af rútubílstjóranum og Kristín Frigg tekur 

upp litla rauða skólatösku með slitinni ól. Bílstjórinn flautar og þær veifa honum þegar 

hann leggur af stað áfram þjóðveginn. Konan stikar upp afleggjarann eins og hún sé að 

falla fram fyrir sig og Kristín Frigg skokkar á eftir henni.  

 Annika hleypur á móti þeim niður afleggjarann. Hún veifar og kallar: „Hæ!“  

 „Hæ,“ segir Kristín og leyfir Anniku að taka af sér skólatöskuna. Hún er höfðinu 

lægri.  

 „Kristín Frigg ætlar að lesa fyrir okkur blöðin út sumarið með þessum fínu 

gleraugum að sunnan og svo ætlar hún að steikja lummur með innleggjunum,“ segir 

brjóstastóra konan. Annika horfir spyrjandi á Kristínu Frigg sem ypptir öxlum.  

 „Leiðinlegt með mömmu þína,“ segir Annika. „Ég veit að það lætur þér ekki líða 

betur, en ég hef aldrei átt pabba.“  

 Það hnussar í brjóstastóru konunni: „Ég hef aldrei sagt að þú eigir ekki pabba, 

Annika! Ekki ertu meybarn, því hef ég aldrei reynt að skrökva að þér! Þótt guðdómleg 

sé ég, þá er ég engin María mey!“ Annika setur upp stút og hnyklar brúnirnar. Kristín 

Frigg flissar með konunni.  

 

Hundarnir Leppi og Lúði bætast másandi við móttökunefndina. Leppi talsvert á undan 

Lúða þar sem Lúði er þrífættur. Leppi flaðrar upp um Kristínu Frigg sem flissar og 
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skríkir og stuttu seinna bætist Lúði við. 

 „Hvað kom fyrir Litla-Lúða minn?“ spyr Kristín áhyggjufull. 

 „Þið hafið nú alltaf átt ýmislegt sameiginlegt, þið félagarnir,“ segir brjóstastóra 

konan. „Nú eigið þið bæði svolítið bágt. Hann flæktist greyið í vélinni í vor! Svo það 

má nú segja að hann hafi líka farið í aðgerð.“ 

 „Kannski geturðu gefið honum innleggin þín!“ segir Annika. „Hann þarf kannski 

frekar á þeim að halda!“ Þær koma flissandi í hlaðið á Hvoli þar sem heimilsfólk 

stendur á tröppunum og keppist við að knúsa Kristínu sem fastast.  

 

„Og svo, tóku þeir úr mér botnalangann!“ segir Kristín Frigg hróðug þar sem hún 

stendur á stól í litlu eldhúsi og þusar yfir heimilisfólkinu. 

 „Maður segir botnlangi!“ segir Annika.  

 „Ég sagði botnalangi!“ segir Kristín Frigg.  

 „Meira að segja ég get sagt botnlangi! Sko, gömlu kerlinguna,“ gellur í 

brjóstastóru konunni „og ég sem er þýsk!“ 

 „Jáh, við vitum öll hvaðan þú kemur,“ heyrist í manni sem situr út í horni.  

 „Leyfið Kristínu að klára söguna,“ segir Annika.  

 „En, hún er búin,“ segir Kristín Frigg. 

 „Nú? Svo þeim datt ekkert fleira í hug að gera við þig litla grey?“ bætir maðurinn 

við.  

 „Nei, ekkert!“ segir Kristín Frigg. 

 „Ekki á spítalanum, allavega,“ skýtur Annika inn í.  

 „En á ég núna að syngja fyrir ykkur?“ spyr Kristín Frigg. Fólkið í eldhúsinu hlær 

og jánkar. Það þarf ekki meira til. Kristín Frigg þenur raddböndin og gólar Bjössi á 

mjólkurbílnum á kollinum á eldhúsgólfinu miðju. Smám saman tekur fólkið undir. Það 

sýpur á mjólk úr óbrjótandi glösum og maular nýbakaða hjónabandssælu, lúin eftir 

langan dag.  

 

Heimilisfólkið tínist smám saman út úr eldhúsinu. Kristín Frigg sefur fram á 

eldhúsborðið og smá sleftaumur lekur út um munnvikið. Búin að syngja frá sér alla þá 

orku sem hún átti eftir eftir langt ferðalag. Annika hjálpar mömmu sinni að bera 

Kristínu Frigg inn í rúm. Hún strýkur mylsnu af sultukámugri kinn Kristínar. Kristín 

Frigg umlar örlítið á meðan mæðgurnar toga hana úr fötunum. Annika breiðir yfir hana 

og sest í fang mömmu sinnar sem situr á rúmstokknum og horfir á Kristínu Frigg sofa.  
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 „Má hún ekki bara vera hér?“ spyr Annika, „Bara alltaf? Hún er hvort eð er eins 

og litla systir mín.“ 

 „Hmm,“ heyrist í brjóstastóru konunni. „Hún á nú pabba einhversstaðar.“  

 „Hann er nú ekki mikið betri en pabbi minn,“ segir Annika.  

 „Nei, það er hann ekki,“ segir brjóstastóra konan. „En þeir eiga víst meira 

sameiginlegt en að vanrækja dætur sínar,“ tautar hún án þess endilega að nokkur eigi að 

heyra. Hún strýkur Kristínu Frigg yfir ennið og vangann: „Gott að fá þig heim skottið 

mitt!“ 
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Arna 

Hún kemur sér fyrir á sama stað. Í fimmtu röð fyrir aftan strætisvagnabílstjórann. 

Vinstra megin. Ef það er ekki laust, þá einni röð framar eða aftar, helst framar. Hún 

tekur upp heklið sitt. Hún byrjar á nýjum hluta. Nýjum lit. Einn daginn verður heklið að 

marglitu teppi.  

 Arna fylgist með manninum stíga eina tröppu í einu inn í strætisvagninn. Í 

sægrænni úlpu. Borgar með öryrkjamiða – eða skiptimiða. Sest í aðra röð hægra megin. 

Ef það er ekki laust, þá einni röð framar eða aftar, helst framar.  

 Arna fylgist með manninum út undan sér. Mánudaga til fimmtudaga, í 

strætisvagninum sem stoppar við Hátún klukkan 16.14. Maðurinn er með trefil um 

hálsinn, utan um hettuna á sægrænu úlpunni. Hann fer aldrei úr úlpunni, hann tekur 

hettuna aldrei af sér. Kastaníubrúnir lokkar stingast undan hettunni. Hann strýkur 

stundum ósýnileg hár frá augunum. Hann hefur aldrei litið í átt til hennar. Aldrei aftur í 

vagninn. Aldrei tekið eftir henni. Hún þekkir baksvipinn best. Hún veit að augun stara 

stíft fram fyrir sig og virðast ekki gefa umhverfinu gaum. Það segir spegilmyndin í 

glugganum. Þar til hann stígur út. Tekur eitt skref í einu. Út að framan, hægra megin við 

handriðið, nema að bílstjórinn opni bara vinstra megin. Þá fer hann út vinstra megin.  

  

Það er ósköp venjulegur mánudagur. Arna fylgist með manninum stíga eina tröppu í 

einu inn í strætisvagninn. Í sægrænni úlpu. Borgar með öryrkjamiða – eða skiptimiða. 

Sest í aðra röð hægra megin. Ef það er ekki laust, þá einni röð framar eða aftar, helst 

framar. En þessi mánudagur er ekki venjulegur. Maðurinn tekur upp heklunál og hnykil. 

Arna fer örlítið hjá sér. Hún horfir á heklið sitt. Hún heklar með gulum í dag. Hann 

heklar með sægrænum. Ávallt sama starsýna augnaráðið. Augun sem virðast ekki gefa 

umhverfinu gaum – en í dag einbeita sér að því að hekla. Það segir spegilmyndin í 

glugganum. Hann heklar í hring, eins og hún. Hann stingur tungunni út úr sér þegar 

hann vandar sig. Hann vandar sig stöðugt. Heklið mjakast áfram. Stundum aftur á bak. 

Þegar hann rekur upp.  

 Arna gefur manninum auga á meðan hann heklar. Hún kímir. Þarna sitja þau og 

hekla. Í sama strætó, á sama tíma. Hann fer út á sama stað. Tekur eitt skref í einu. Út að 

framan, hægra megin við handriðið, nema bílstjórinn opni bara vinstra megin. Þá fer 

hann út vinstra megin.  

  

Þau eru heklfélagar. Hann veit það ekki. En það gerir Arna. Þau hittast alltaf á sama 
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tíma í sömu ferð. Mánudaga til fimmtudaga í strætisvagninum sem stoppar við Hátún 

klukkan 16.14. Hún heklar í hring. Hann heklar í hring. Hún heklar úr fallegum litum. 

Hann heklar úr fallegum lit. Hann heklar úr sægrænum. Hann stingur tungunni út úr sér 

þegar hann vandar sig. Hann vandar sig stöðugt. Heklið mjakast áfram. Stundum líka 

aftur á bak, þegar hann rekur upp.  

 

Það er ósköp venjulegur miðvikudagur. Arna fylgist með manninum stíga eina tröppu í 

einu inn í strætisvagninn. Í sægrænni úlpu. Borgar með öryrkjamiða – eða skiptimiða. 

Sest í aðra röð hægra megin. Ef það er ekki laust, þá einni röð framar eða aftar, helst 

framar. Hann heklar í hring, eins og hún. Hann stingur tungunni út úr sér þegar hann 

vandar sig. Hann vandar sig stöðugt. Heklið mjakast áfram. Stundum aftur á bak. Þegar 

hann rekur upp.  

 Hann fer út á sama stað. Tekur eitt skref í einu. Út að framan, hægra megin við 

handriðið, nema að bílstjórinn opni bara vinstra megin. Þá fer hann út vinstra megin. En 

þetta er ekki venjulegur miðvikudagur. Maðurinn hefur skilið heklið sitt eftir í annarri 

röðinni, hægra megin.  

 Arna horfir í kringum sig. Hún er eini farþeginn um borð. Á leiðinni út teygir hún 

sig í heklið. Hann hefur tekið nálina með sér en ekki gengið frá. Hún stígur út úr 

vagninum. Á morgun verður ósköp venjulegur fimmtudagur og þá getur hún skilað 

heklinu.  

 

Það er ósköp venjulegur fimmtudagur. Hún kemur sér fyrir á sama stað. Í fimmtu röð 

fyrir aftan strætisvagnabílstjórann. Vinstra megin. Ef það er ekki laust, þá einni röð 

framar eða aftar, helst framar. Hún tekur upp heklið sitt. Hún byrjar á nýjum hluta. 

Nýjum lit. Hún situr í strætisvagninum, þeim sem stoppar við Hátún klukkan 16.14. En 

þetta er ekki venjulegur fimmtudagur. Maðurinn stígur ekki inn. Hann stígur ekki inn 

eina tröppu í einu. Hann borgar ekki með öryrkjamiða eða skiptimiða. Hann kemur ekki 

inn.  

  

Það er ósköp venjulegur mánudagur. Arna kemur sér fyrir á sama stað. Í fimmtu röð 

fyrir aftan strætisvagnabílstjórann. Vinstra megin. Ef það er ekki laust, þá einni röð 

framar eða aftar, helst framar. Hún tekur upp heklið sitt. Hún byrjar á nýjum hluta. 

Nýjum lit. Hún situr í strætisvagninum, þeim sem stoppar við Hátún klukkan 16.14. 

Maðurinn stígur ekki inn. Hann stígur ekki inn eina tröppu í einu. Hann borgar ekki 
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með öryrkjamiða eða skiptimiða. Hann heklar ekki úr sægrænum lit. Hann kemur ekki 

inn. Arna heldur á sægrænum heklbút mannsins. Hann er eins og hennar bútar. Einn 

litur, ekkert munstur, bara fáeinar villur.  
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Edda  

Edda stendur úti á palli þegar Arna og Leifur renna í hlaðið. Arna stígur út úr bílnum, 

horfir í kringum sig, brosir til systur sinnar. 

„Sæl,“ segir Edda, „velkomin!“ 

„Takk,“ segir Arna. Leifur sem hefur opnað dyrnar sín megin, mjakar sér úr 

sætinu og þrýstir ístrunni undan stýrinu. „Átta og hálf klukkustund! Er mögulega hægt 

að komast lengra í burtu?“ 

„Sæll Leifur,“ segir Edda. „Gott að sjá þig sömuleiðis!“ Systkinin ná í tösku og 

nokkra pinkla úr skottinu og ganga svo fyrir hornið á pallinum og að tröppum sem 

liggja upp á pallinn og að útidyrunum. Edda nær þeim við útidyrnar. Hún tekur um 

báðar hendur Örnu.  

„Hvernig var ferðalagið?“ 

„Prýðilegt,“ segir Arna, „langt.“  

„Eftir allan þennan tíma,“ segir Edda og brosir.  

„Þú getur ekki ætlast til þess að maður keyri átta og hálfa klukkustund aðra hverja 

helgi til að heimsækja þig!“ hnussar Leifur. 

„Þess hef ég nú aldrei krafist,“ segir Edda og brosir blíðlega, „einu sinni á fimm 

ára fresti hljómar bara ágætlega. Ég bið ekki um meira.“  

„Betra seint en aldrei, hefði pabbi líklega sagt,“ segir Arna. 

„Gangið í bæinn,“ segir Edda og togar Örnu á eftir sér inn í lítið anddyri. Það er 

svipur með systkinunum. Öll með oddhvasst nef og sterka andlistdrætti. Systurnar báðar 

stuttklipptar með slétt, grásprengt hár, bróðirinn hefur greinilega skellt bláleitum, 

svörtum lit í sitt eigið sem stingur í stúf við gráar augabrúnirnar. Andlitsdrættir renna 

saman við restina af líkamanum sem gæti rúmað báðar systur hans.   

Systkinin smeygja sér úr skónum og það brakar í viðargólfinu þegar þau rölta inn 

þröngan gang sem liggur framhjá litlu eldhúsi og fram í stofu með fáum húsgögnum. Á 

stofunni eru dyr sem liggja út á pall. Edda hefur kveikt á kaffivélinni sem gefur frá sér 

söturhljóð þegar síðasta vatnið leggur af stað upp vélina og ofan í kaffið. Arna og Leifur 

setjast í sófa og Edda sest á móti þeim í lítinn hægindastól. Hún hefur sett kex í skál og 

bolla á bakka.  

„Og kallinn þinn? Er hann ekki heima?“ spyr Leifur.  

„Jú, jú. Hann kemur og fær sér kaffi,“ segir Edda og brosir blíðlega.  

„Svo þið búið hér árið um kring?“ segir Arna og horfir í kringum sig.  
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„Já, það fer voða vel um okkur. Örlítið vesen á vatnspípunum þegar frystir,“ segir 

Edda, „en ekkert sem við ráðum ekki við,“ bætir hún við. 

„Það er ástæða fyrir því að þessi hús heita sumarbústaðir,“ segir Leifur og hlær. 

„Okkur líður vel,“ segir Edda. „Höfum allt til alls og getum verið saman.“ 

„Sumir myndu kalla þetta flótta,“ segir Leifur og kjamsar á kexi. „Eins og hundur 

með skottið á milli lappanna!“ Hann hlær svo kexið frussast út úr honum. Edda lætur 

eins og hún heyri ekki í honum.  

„Þín er sárt saknað í bænum,“ segir Arna með sínum ákveðna en umhyggjusama 

tóni: „Þetta bar svo fljótt að.“ 

„Og átta og hálfur tími!“ gellur í Leifi.  

 

„Hefur þér liðið eins og að þú missir allt vald?“ spyr Edda og horfir stíft en örlítið 

dreymin fram fyrir sig. „Líkaminn hættir að lúta stjórn og tilfinningarnar taka yfir?“ 

Hún bíður ekki eftir svari: „Ég vissi að ég yrði ekki hamingjusöm nema hann yrði hluti 

af lífi mínu.“ Leifur er farinn að hrjóta. 

 Edda grípur um kaffikönnuna: „Viljið þið smá heita ábót?“   

 „Nei, takk,“ segir Arna, enda með barmafullan kaffibolla fyrir framan sig. Leifur 

hefur hallað sér aftur í sófanum og gapir niður á bringu.  

 „Þetta er í eina skiptið í lífi mínu sem mér hefur liðið svona. Mér leið oft eins og 

loftið sem ég andaði frá mér væri sósujafnari og að smám saman yrði andrúmsloftið svo 

þykkt að allt hlyti að standa í stað.“ Hún hlær dátt og það er blik í augunum á henni. 

„Það var eins og skrifað á ennið á mér hvað mér lá á brjósti, hvernig mér leið – ég gat 

ekki dulið það.“ Edda nuddar handarbökin. 

 „Ég skalf eftir hvern fund með honum. Ég fór oft auka hring með strætisvagninum 

því að draumórar mínir og tilfinningar límdu mig við sætið,“ Edda horfir stíft út um 

gluggann á birkið sem bærist í haustgolunni. 

 „Hann var betri í því að dylja tilfnningar sínar, hann varð, skaðinn lá hans megin. 

Kona, fjölskylda. Ég hafði engu að tapa.“  

„Á þeim tíma!“ segir Arna. Edda skenkir systkinum sínum aftur í bollana án þess 

að spyrja. Hún heldur áfram: „Við töluðum aldrei um okkur, um tilfinningar okkar. Ég 

gat ekki verið viss þótt ég hefði á tilfinningunni hvernig í öllu lá. Þetta væri eitthvað 

sérstakt.“ Arna hlustar með umhyggju án þess að segja nokkuð. 

„Ég hætti á skrifstofunni. Hélt mína leið. Reyndi að gleyma.“ Edda tekur sopa af 

kaffinu, aftur með glampa í augunum. „Ég man eftir deginum sem ég hætti. Það var 
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köld gola og snjókoma. Ég snéri andlitinu upp í vindinn svo mér vöknaði frekar um 

augun. Lét veðrið hamast á andlitinu til að fela að ég hafði verið fyrri til að kalla fram 

tár en vindurinn.“  

„Af hverju sagðirðu mér aldrei frá honum?“ spyr Arna.  

„Ég gat það ekki. Ekki fjölskyldunni. Eftir að hafa verið særð svo mjög af pabba 

okkar. Ég vissi að ég fengi enga samúð...“  Arna kiprar varirnar. Edda tekur annan sopa 

af kaffinu: „Ég reyndi að gleyma honum. Reyndi nokkur misheppnuð ástarsambönd.“ 

„Það eru nú ekki allir sammála um að hjónaband þitt hafi verið misheppnað,“ 

segir Arna.  

Edda lætur eins og hún heyri ekki í systur sinni: „Ég trúði því alltaf að ef 

tilfinningar hans væru nógu sterkar þá myndi hann leita til mín. Einhvern daginn.“ Hún 

brosir. „Sem hann gerði...“ 

„Tuttugu og tveimur árum síðar, Edda! Og þá hafði margt breyst!“ 

„En ekki tilfinningar mínar!“ segir Edda, hún fer örlítið hjá sér.  

„Og hvað með börnin?“  

„Þau spjara sig, þau voru hætt að þurfa á mér að halda, þau eru líklega sáttari við 

að hafa mömmu sína hinum megin á landinu.“  

„Það eru þín orð,“ segir Arna.  

„Áttu ekki meira kex?“ spyr Leifur án þess að opna augun. Systurnar líta á fulla 

kexskálina, svo hvor aðra, og skella uppúr.  

„Ástin mín. Viltu ekki heilsa upp á systkini mín?“ segir Edda og horfir framhjá 

Örnu, í átt að eldhúsinu. Maðurinn hennar kemur fram, örlítið veiklulegur en brosir, 

hann heldur á bakka með kaffibollum og kexi.  

„Á ekki að bjóða gestunum uppá kaffi og smá kex?“ spyr hann og reynir að vera 

hress. Edda tekur honum vel og þakkar honum fyrir. Hann snýst alvarlegur á hæl þegar 

hann tekur eftir því að á stofuborðinu eru komnir bollar og kex.  

„Ástin mín!” segir Edda blíðlega. Arna horfir spyrjandi á Eddu.  

„Hann man svo vel eftir mér. Betur en mörgu öðru. Man eftir því sem við áttum. 

Þá. Eins og ég.“ Hún bítur í kexið sitt: „Þótt ástæður og aðstæður séu ólíkar.“ 

„Viltu athuga með hann?“ spyr Arna. 

„Nei, nei, það er lítið sem ég get gert. Hann man ekki eftir því af hverju hann er 

svekktur. Sagan endurtekur sig. Ég er ástfangin af manni sem veit ekki einu sinni hver 

ég er – sem þekkir mig ekki – ekki eins og ég er í dag.“  
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„Hvurslags píslarvættasamkoma er þetta? Maðurinn á bara heima á stofnun!“ það 

hnussar í Leifi sem hefur rankað við sér og teygir sig í bollan sinn. 

Arna leggur frá sér kaffið og kreistir hönd systur sinnar.  

„En hann man eftir því sem við áttum, og ég man það líka svo vel,“ augu Eddu 

eru fjarlæg, hún hverfur á fund minninganna.  

Arna andar djúpt og dæsir: „Tíminn breytir fólki. Hver mínúta, hver stund, hver 

dagur, mánuður og ár.“ 

„Sá sem ég elska er ekki lengur til. Sú sem hann elskar er heldur ekki til. Ást 

okkar er búin til úr minningum. Raunverulegum minningum sem raðast saman í 

eitthvað óraunverulegt.“  

 

  



	   21	  

Annika 

Hún kíkir ofan í fötuna. Fimm fiskar sitja fastir. Hver ofan á öðrum. Þeir opna munninn 

í sífellu. Tálknin opnast í sífellu. Þeir reyna að sprikla en rýmið er of lítið. Vatnið er of 

lítið. Þrír eru öðruvísi en hinir tveir. Þeir eru minni. Ólíkir. Hún þekkir ekki til fiska. 

Veit ekki hvaða tegundir þeir eru. Hver uppruni þeirra er.   

Annika rennir upp úlpunni, hún horfir á manninn yfir vökinni, nokkrum fetum í 

burtu. Hann er virðulegur, atvinnuveiðimaður – einbeittur við veiðarnar. Sultardropi 

hangir á miðnesinu. Hann gefur því ekki gaum. Hún fylgist með því þegar dropinn 

fellur og blandast vatninu í vökinni. Það hefur bitið á. Annika heldur sér í örlítilli 

fjarlægð. Ásamt fiskunum sem hafa verið veiddir. Horfir á þá. Henni finnst þeir eitthvað 

svo brjóstumkennanlegir. Þeir eiga sér enga von, enga undankomuleið. Henni finnst 

furðulegt að horfa á lifandi dýr og hugsa: „Eftir nokkrar mínútur deyrð þú svo ég geti 

bakað þig í ofni með sætum kartöflum og dilli.“  

Annika lítur í kringum sig. Rennir augunum yfir frosið vatnið. Maðurinn stendur 

yfir einu vökinni. Hún krýpur við fötuna. Veltir því fyrir sér hvernig hún eigi að bera sig 

að til að líf þessara fimm fiska endi undir ísnum en ekki ofan á honum. Einn til viðbótar 

kemur fljúgandi. Hún grípur hann með lopavettlingunum. Heldur á honum fyrir ofan 

fötuna. Hann er lítill og hann spriklar ekki. Einstaka kippir. Hún snýr honum við. Hann 

er allt öðruvísi en hinir.  

Maðurinn er hættur að veiða. Hann tekur saman veiðarfærin. Hann er önnum 

kafinn. Gefur henni ekki gaum. Fiskurinn er öðruvísi á litinn og hegðar sér ekki eins og 

fiskur. Maðurinn reisir sig upp horfir í áttina að henni: „Slepptu honum bara, ég vil 

hann ekki. Hann er eitthvað furðulegur.“  

Hún horfir í augun á fisknum. Þótt hún horfi beint á augastein hans þá horfast 

þau ekki í augu. Hann spriklar. Hann er sleipur. Henni finnst hún vera að missa hann. 

Hún hleypur að vökinni og kastar honum út í. Hann hreyfir sig ekki. Hann syndir ekki í 

burtu. En svo hverfur hann í djúpið eins og hann hafi ávallt tilheyrt því.  

Annika stendur á brún vakarinnar og finnst eins og fiskurinn hljóti að koma til 

baka, til að kveðja, þakka fyrir sig. En hann er bara fiskur. Henni er kalt en hún fær sig 

ekki til að fara frá vökinni.  

 

„Annika,“ kallar maðurinn. Hún hreyfir sig ekki. Fyrr en hún rankar við sér. Hún finnur 

eitthvað heitt leka niður í buxurnar. Niður fótlegginn. Hún lítur niður. Rauðir dropar 



	   22	  

drjúpa undan buxnaskálminni. Hún finnur engan sársauka. Bara létti. Hún stingur 

hendinni inná sig. Heitur vökvi. Og naflastrengur. Naflastrengur sem hefur verið slitinn.  
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Gunnar Steinn 

„Einhver verður að borða kökurnar – ég fæ nú borgað fyrir að baka þær,“ segir Gunnar 

Steinn og brosir í kampinn. Systurnar, Kristín Frigg og Arna, tylla sér á kolla við 

eldhúsborðið í litla eldhúsinu á heimili móður Gunnars Steins við fáfarna götu í 

Reykjavík. Eldhúsgluggarnir snúa í vestur og síðegisgeislar vetrarsólarinnar teygja sig 

inn á smágerða, hvíta eldhúsinnréttinguna. Allt er hreint og fínt í húsinu hans Gunnars 

Steins og eina hljóðið sem heyrist er tifið úr stórri viðarklukku. Gunnar Steinn tekur út 

úr ísskápnum tvö gömul kökubox sem hann leggur í sólargeislann.  

 „Í uppskriftinni eru fjögur egg, 250 grömm smjörlíki, 180 grömm sykur, 250 

grömm hveiti, tvær teskeiðar lyftiduft og ein matskeið vatn.“ Gunnar Steinn sest hjá 

systrum sínum þar sem þær sötra mjólk úr óbrjótandi glösum. Hann sker sneið af 

brúnkökunni sem hann setur á diskinn hjá Örnu og aðra af ljósu kökunni sem hann setur 

á diskinn hjá Kristínu Frigg um leið og hann starir stíft í augu systra sinna til skiptis án 

þess að blikka. Annað augað rennur örlítið til.  

 „Uppskriftirnar eru þær sömu,“ bætir Gunnar Steinn við, „en í brúntertuna hef ég 

bætt við einni matskeið af ósætu kakói.“ Kristín Frigg tekur lítinn bita af brúnkökunni. 

„Hún er ljúffeng!“ segir hún, „eins og alltaf.“ Gunnar Steinn horfir í gaupnir sér.  

 Sama grásprengda hárið og sama oddhvassa nefnið.  

 „Kaupið hefur hækkað. Kaupið hjá sjálfum mér. Verðbólgan eykst. Nú er kaupið 

þrjú hundruð krónur á tímann, fimm krónur mínútan. Verðbólgan er svo mikil.“ Gunnar 

Steinn starir fram fyrir sig, hann blikkar ekki: „Nú kostar lítrinn af mjólk 109 krónur. Ef 

ég kemst sæmilega skammlaust í gegnum tólf tíma og enginn verður var við einkenni 

sjúkdómsins, nema mögulega ég, þá borga ég sjálfum mér 3000 krónur aukalega.“ 

 Kristín Frigg þekkir kerfið. Arna gerir það ekki. Arna hrukkar ennið en Kristín 

Frigg tekur sopa af mjólkinni og reynir að gúffa kökunni ekki í sig. Arna er pen, með 

fíngerðar hreyfingar en örlar fyrir smá skjálfta í höndunum. Hún er örlítið óörugg með 

sig og fylgist með sólargeislunum sem eru í stöðugri sókn á eldhússkápunum. Gunnar 

Steinn stingur kökubita hratt upp í sig og tyggur rösklega áður en hann heldur áfram. 

 „Ég held nákvæma sjóðsbók. Um allar mínar tekjur og öll mín útgjöld. Það er ég 

búinn að gera síðan í júlí 1975. Starf mitt felst í því að baka, elda og þrífa. Ég sé um öll 

heimilisverk hérna heima.“ 

 „Já?“ hváir Arna.  

„Hvernig gengur?“ spyr Kristín Frigg. 

 „Það er verst að ég er að verða ansi skuldugur við sjálfan mig,“ segir Gunnar 
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Steinn með sínu beitta augnaráði og kiprar saman varirnar.  

 „Meiri mjólk?“ spyr hann og fær sér sjálfur sneið af kökunni. Svo heldur hann 

áfram: „Ég þarf að vinna mér inn fyrir öllu sem ég eyði í annað en það nauðsynlegasta. 

Eins og til dæmis í bækur.“  

 Arna hefur ekki komið í heimsókn áður. Augu hennar renna eftir fíngerðu 

eldhúsinnréttingunni og inn í stofuna þaðan sem sést inn í bókaherbergi. Eitt fjögurra 

bókaherbergja í húsinu sem öll eru jafn stútfull af bókum. Fleiri þúsundir bóka. 

 „Ég hef reyndar dregið mikið úr því að kaupa gamlar bækur. Ég á svo margar sem 

ég á eftir að lesa. Hins vegar kaupi ég mikið af nýjum bókum og þyki undarlegur fyrir 

vikið. Það gerist nefnilega oft að ég fæ nýjar bækur lánaðar á bókasöfnum en svo þarf 

ég að skila þeim. Ég geri það reglulega enda er ég mjög skilvís en ég vil helst halda 

þeim svo ég enda ég oftast á því að kaupa mér eintak af viðkomandi bók.“ 

 „Telurðu kökurnar til nauðsynja?“ spyr Arna, þegar Edda sker sér aðra sneið af 

brúnkökunni. Hún er ekki viss hvort Gunnar Steinn hafi heyrt það sem hún sagði því 

hann starir ennþá fram fyrir sig með beittu augnaráði.  

 „Þetta svínvirkar,“ segir hann, „enda hvetur þetta mig til að gera það sem þarf að 

gera hérna heima og dregur úr útgjöldunum. Ég sé ekki eftir peningum sem fara í 

bækur. Skil ekki af hverju fólk kaupir ekki fleiri bækur. Þótt bókin sem slík sé ekki bein 

fjárfesting þá er þekkingin í henni svo mikilvæg.“ 

 Gunnar Steinn heldur ró sinni en talar ákveðið: „Þeir sem eru eins og ég eða 

atvinnulausir geta lifað eftir þessu kerfi, til að halda utan um sín mál.“ 

 „Það eru nú ekki allir jafn naskir á peninga og þú bróðir minn,“ segir Kristín 

Frigg. 

 „Krakkarnir sem ég tala við í lífsleikninni skilja þetta ekki og spyrja mig: „Hver 

borgar þér?“ Þau eiga erfitt með að skilja að það geri ég sjálfur.“ Gunnar Steinn tekur 

sér tíma til að taka vænan bita af brúnkökunni og kyngir með mjólkursopa. 

 „Taka krakkarnir þér alltaf vel?“ spyr Arna. 

 „Oft er eins og dauðadómur hafi verið kveðinn upp í skólastofunum sem ég 

heimsæki. Krakkar eru hræddir við fólk eins og mig.“ Svo lítur bróðir þeirra sposkur á 

systur sínar og bætir við: „En ég er oftast fljótur að létta andrúmsloftið þegar ég segist 

hafa skráð mig í Framsóknarflokkinn þegar ég var á þeirra aldri – það sé ef til vill ein af 

birtingarmyndum sjúkdómsins.“ Hann kiprar saman varirnar og systurnar hlæja. 

 „Ég segi þeim líka frá heimsókn minni í Bandaríska sendiráðið,“ heldur hann 

áfram: „Þegar ég sagðist vera öðrum mönnum æðri og ætla að stöðva geimferðaráætlun 
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Bandaríkjamanna. Að ég þyrfti skyndifund með sendiherranum og svo far til 

Bandaríkjanna til að ræða við Nixon. Eina farið sem ég fékk var á Klepp.“ Gunnar 

Steinn brosir. Hann tekur sér stöku sinnum hlé til að stinga einum og einum bita upp í 

sig, súpa á mjólkinni og hella meiri mjólk í glös systra sinna. Hann yfirfyllir glas Örnu. 

Kristín Frigg sprettur upp og grípur tusku en Gunnar Steinn heldur áfram.  

 „Þú ert nú frekar afbrigðilegur,“ segir Kristín Frigg og brosir. 

 „Það kom reyndar til mín kona um daginn frá Fíladelfíusöfnuðinum.“ Glottið á 

Gunnari Steini nær til beitts augnaráðsins. Hann virðist ekki enn hafa blikkað.: „Hún 

vildi bjóða mér á Fíladelfíusamkomu. Sagði að þar gætu þau rekið þessa óvinveittu anda 

úr mér. Ég tók ekki boðinu.“ Gunnar Steinn hlær. Stendur svo upp og spyr: „Má bjóða 

ykkur meira?“  

 Systurnar þakka fyrir sig og Gunnar Steinn kemur kökunum vandlega fyrir í 

kökuboxunum. Hann er í essinu sínu. 

 „Mér þykir miður að leiðir okkar hafi ekki legið saman fyrr,“ segir Arna. „Sumt 

fórst fyrir, sumt vildum við ekki vita. Mér þykir það miður.“  

 Gunnar Steinn sýnir engin viðbrögð en segir svo: „Ég fæ ekki nógu margar 

heimsóknir. Eftir að mamma fór þá er enginn til að borða kökurnar. Það væri gott að 

hafa einhvern annan í húsinu. Ég átti bara fáeinar blaðsíður eftir í bókinni sem ég var að 

lesa fyrir hana. Hún var alltaf mjög þakklát fyrir það þegar ég las.“ Gunnar Steinn nær í 

tusku. 

 „Ég tók yfirleitt strætisvagninn til hennar. Það tók um tuttugu mínútur. Ef ég 

stoppaði stutt þá gat ég notað skiptimiðann til að komast aftur heim.“  

 Systurnar fylgjast með bróður sínum nostra við uppvaskið. Þær grunar að Gunnar 

Steinn sé að hugsa sér til hreyfings og að heimsókninni muni senn ljúka. Kristín Frigg 

stendur upp og flytur restina af leirtauinu yfir að vaskinum og setur mjólkina í 

ísskápinn. Arna tvístígur hugsi. 

 „Hérna uppi í Nóatúni þarf að biðja um vanilludropana við afgreiðsluborðið.“ 

Systurnar rölta fram í forstofu. Gunnar Steinn réttir systrum sínum kápurnar sínar en 

nær einnig í sína eigin. „Afgreiðslustúlkan sagði: „Svo þú ert einn af þessum!“ Ég 

leiðrétti hana ekki. Ég er svo afbrigðilegur. Hef aldrei drukkið né reykt og held 

bókhaldinu í lagi. Mjög undarlegur geðsjúklingur.“ Kristín Frigg kinkar kolli til 

samþykkis en Arna heldur ekki alveg þræðinum.  

 „Leifur biður að heilsa þér,“ segir Arna. „Eða já, ég geri ráð fyrir því.“  

 „Hann er nú meiri geðsjúklingur en þú!“ segir Kristín Frigg og hún hlær á meðan 
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hún rennir sér í skóna með gömlu skójárni.  

 „Hann er siðblindur!“ segir Gunnar Steinn ákveðinn, „hann er enginn 

geðsjúklingur - það er ég sem er geðsjúklingur!“  

 Systurnar fara svolítið hjá sér en Gunnar Steinn tekur við skóhorninu og hengir 

það á lítinn hanka: „Í kerfinu mínu vinn ég mér inn fyrir bíómiðum. Frá árinu 1966 hef 

ég skráð hjá mér allar myndir sem ég hef séð í bíó og hvað miðinn kostaði. Þá kostaði 

miðinn 36 krónur! Myndirnar eru núna orðnar yfir 9000!“ 

 „Yfir 9000?“ spyr Arna. Gunnar virðist hafa komið systur sinni enn á óvart.  

 „Og af öllum þessum myndum þá er ein sem stendur upp úr. Hún er eftir Franz 

Capra og heitir It's a Wonderful life. Hún fjallar um mann sem er í 

sjálfsmorðshugleiðingum og til hans kemur engill. Engillnn sýnir manninum hvernig líf 

hans hefur skipt máli og hvernig hann hefur breytt miklu fyrir líf annarra. Að líf hans 

skiptir máli fyrir fleiri en bara hann. Sú mynd insperaði mig mikið.“ 

 Gunnar Steinn horfir á systur sínar með sínu beitta en blíða augnaráði um leið og 

hann kveður þær á tröppunum á fallega húsi móður hans.  
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Greinargerð 

Íslendingar eru fámenn þjóð. Samfélagið er lítið. Við erum á sömu lífsins leið, mislangt 

á veg komin. Margar leiðir liggja saman. Um tíma. Aðrar leiðir liggja í kross, án þess að 

ferðalangarnir gefi því gaum. Aftur og aftur. Alla ævi. Flestir tengjast blóðböndum, 

mismiklum. Sumir án þess að vita það. Þeir vita jafnvel ekki að þeir ættu að vita það.  

Sagnasveifurinn Fjölskylda er samsettur úr sjö smásögum. Sögurnar eru 

sjálfstæðar svipmyndir af einstaklingum sem tilheyra sömu fjölskyldu og raðast saman í 

heild. Aðalpersónurnar eru sjö og hver þeirra á sína sögu. Sögurnar eru í tímaröð og 

aðalpersónurnar koma fyrir oftar en einu sinni þar sem leiðir þeirra mætast, liggja 

samhliða eða í kross. Aðalpersónurnar eru einu nafngreindu einstaklingarnir í 

sagnasveifnum og koma bæði fyrir sem börn og fullorðnir. Sveifurinn varpar ljósi á 

æskuárin og á það hvernig einstaklingurinn getur haft áhrif á líf annarra. Hvernig lífsins 

leiðir ráðast af hendingum.  

 Form sagnanna er mismunandi. Þær eru ýmist mjög hefðbundnar í framsetningu 

eða örlítið tilraunakenndari. Sögurnar Kjartan, Kristín Frigg, Edda og Gunnar Steinn 

eru hefðbundnar, þar þjóna samtöl lykilhlutverki og upplýsingu. Í sögunum Leifur, Arna 

og Annika hefur skáldskapurinn fengið lausan taum sem skilar sér í tilraunakenndari 

texta. Formtilraunirnar varpa ljósi á það hvernig einstaklingar tengjast á mismunandi 

sviðum. Tengjast ekki einungis með því sem við segjum eða gerum heldur einnig með 

sameiginlegum upplifunum, tilfinningum og draumum. 

 Við upphaf skrifta fór mikil vinna í að búa til net sem tengdi persónurnar saman. 

Ég ákvað strax að ég vildi hafa persónurnar sjö. Ég vildi líka leika mér að 

skáldskapnum og brjóta upp hefðbundin form. Ég fylgdi engri reglu um hvaða sögur 

væru í tilraunarkenndu formi. Ég valdi að hafa upphafs- og endasögu í hefðbundnu 

formi og aðrar tvær þar á milli, nauðsynlegar til þess að sögurnar gætu staðið saman 

sem heild. Þrjár sögur fengju að taka á sig tilraunamennsku skáldskaparins.  

Til þess að ná fram markmiði mínu, að búa til fjölskyldu, þurftu ákveðnar 

upplýsingar að koma fram. Ég bjó til skema að sveifnum þar sem ég setti ákveðin 

skilyrði fyrir hverri sögu, sbr. Leifur: tilraunarkenndur stíll til að brjóta formið, 

tengingar fjölskyldumeðlima, grunnur að upplýsingum sem koma fram síðar. Tengja á 

milli hinna ungu og eldri, sömu einstaklinga á mismunandi aldursskeiðum.  

 Eftir fyrsta uppkast að sögunum kom í ljós að persónur sagnanna fengu mjög 

mismikið vægi þrátt fyrir að hver aðalpersóna ætti sína sögu. Ég hafði einnig brotið 

eigin form og reglur sem gæti ruglað lesandann. Sagan um Leif hafði endað í 
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hefðbundnu formi þrátt fyrir að ég hafi lagt upp með tilraunamennsku í sögu um 

ímyndunaraflið. Mér hafði hvorki tekist að fanga bernskuna né áhrif stríðni og eineltis 

sem ég vildi koma fyrir í þeirri sögu. Sagan um Leif var því endurskrifuð. Úr varð saga 

sem fjallaði þó meira um Gunnar Stein en Leif en það þótti mér ekki afleitur kostur þar 

sem Gunnar Steinn er sá sem kemur fram í flestum sögum og verður þannig ósjálfrátt 

límið í sagnasveifnum.  

 Allar sögurnar þjóna hlutverki í uppbyggingu sagnasveifsins og heildarútkomu. 

Gerð var tilraun til að planta upplýsingum í undirmeðvitund lesandans til að tengja 

sögurnar saman.  

 Kjartan: Sveifurinn hefst á sögu um Kjartan. Kjartan er pabbi allra persónanna 

sem á eftir koma. Það kemur aldrei fram beint, en það er gefið í skyn. Hann er maður í 

blóma lífsins um miðja tuttugustu öldina, efnaður og flottur í tauinu. Hann vefur hverri 

konu um fingur sér – án þess að taka persónulega ábyrgð á framgöngu sinni. Konan á 

kirkjuloftinu er eiginkona Kjartans og börnin þrjú eru börn þeirra Kjartans: Leifur, Edda 

og Arna. Konan í miðri kirkjunni, sem heldur á króga án nafns eða faðernis, er móðir 

Gunnars Steins. Annika er eina systkinið sem kemur ekki fram í sögunni um Kjartan 

vegna þess að hún stendur utan fjölskyldunnar, ekki viðurkennd af föður sínum.  

 Leifur: Vegir Leifs og Gunnars Steins liggja saman þegar þeir eru börn. Án þess 

að Leifur viti að Gunnar Steinn sé bróðir hans. Það veit hins vegar Gunnar Steinn. Þess 

vegna leitast hann við að fanga systur Leifs. Hann þráir ekkert heitar en að vera hluti af 

fjölskyldu. Eiga systkini. Leif skortir athygli og sækir sér hana með því að níðast á 

minni  máttar.  Sagan skiptir máli hvað varðar persónueinkenni Leifs og Gunnars Steins 

í framtíðinni.  

Kristín Frigg: Missir mömmu sína og pabbi hennar bregst henni með fjarveru 

sinni. Ástæðu þess fáum við ekki að vita en gefið er í skyn að það hafi hann gert áður. 

Kristín Frigg hefur upplifað sorg. Eins og gjarnan á við um krakka hefur sorgin verið 

tækluð með líkamlegum lækningum þegar það sem hún þarf er að komast í umhverfi 

þar sem hún er örugg og á góða að. Annika er hálfsystir Kristínar, dóttir konunnar í 

sveitinni en stelpurnar vita það ekki og fá líklegast aldrei að vita það. 

Arna: Tilraunakennd saga um það hvernig leiðir systkina liggja saman, leiðir 

Gunnars Steins og Örnu. Arna veit ekki að Gunnar Steinn er bróðir hennar þótt hann viti 

það. Gunnar Steinn fer á hverjum degi í strætó að heimsækja mömmu sína á 

hjúkrunarheimilið þar til að hún deyr. Hann hættir þá að taka strætóinn en vonar að eiga 

fjölskyldu sem tekur við honum. Hann heklar sinn hluta í teppið sem Arna heklar. Hann 
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vill eiga samastað. Eiga systkini og fjölskyldu. Þótt sagan hafi átt að fjalla meira um 

Örnu en Gunnar Stein þá lýsir hún Gunnari Steini frekar en Örnu. Í stað þess að vinna  á 

móti því þá ákvað ég að láta það standa þar sem Gunnar Steinn hafði þróast í lím í 

sagnasveifnum. 

Edda: Sagan um Eddu er í hefbundnu frásagnarformi með þriðju persónu 

lýsingum og samtölum. Hugmyndin að sögunni er að varpa ljósi á það hvernig lífið 

getur breyst og þróast á leið sem maður býr ekki endilega til sjálfur. Hún verður 

ástfangin af manni sem er í sambandi og fetar þannig í spor föður síns þrátt fyrir að hafa 

verið særð af honum í bernsku. Þar sem ást hennar slokknar aldrei tekur Edda þá 

drastísku ákvörðun að skilja við fjölskyldu sína til að vera með ástinni í lífinu þrátt fyrir 

að elskhugi hennar þjáist af minnisleysi. Það gerir það að verkum að þau lifa í fortíðinni 

úr samhengi við samtímann. Sagan um Eddu varpar einnig ljósi á samband 

alsystkinanna, Eddu, Örnu og Leifs, sýnir nánd systranna og ólund Leifs sem hefur 

varðveist fram á fullorðinsár. 

Annika: Saga Anniku er öðruvísi en hinna systkinanna og einskonar hliðarsaga. 

Annika tilheyrir öðru umhverfi, hefur ekki verið viðurkennd af föður sínum og ef til vill 

aldrei fengið að vita hver hann er. Leið Anniku liggur ekki saman við leiðir systkina 

hennar eftir sveitadvöl Kristínar Friggjar en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hún 

er blóðtengd systkinum sínum. Sagan um Anniku er torskilin en hugmyndin er sú að 

hún er frávikið frá systkinunum, hún er fiskurinn sem er öðruvísi. Litlu fiskarnir eru 

hún, Kristín Frigg og Gunnar Steinn sem eru fædd utan hjónabands. Maðurinn sem 

veiðir er pabbi hennar. Þegar hún finnur blóðið við kviðinn þá er það vegna þess að 

pabbi hennar sleit naflastrenginn hennar, tengingu hennar við hann. Hann kastaði 

fisknum, sem var öðruvísi, aftur útí vatnið. En það er að sjálfsögðu lesandans að túlka 

söguna út frá eigin sýn og ekkert réttara en annað. 

Gunnar Steinn: Þótt seint sé liggja leiðir systkinanna saman, allavega nokkurra 

þeirra. Arna kynnist bróður sínum loksins, sem er mjög sérstakur. Hann er á skjön við 

samfélagið og hefur fengið að reyna tímana tvenna en loksins eignast þá fjölskyldu sem 

hann alltaf dreymdi um. Hann lifir í sínum afmarkaða heimi en reynist að lokum sá 

einstaklingur sem tengir fjölskyldumeðlimina saman.  

 Ólíkar sögur sagnasveifsins Fjölskyldu varpa ljósi á ólíka lífshætti og ólík 

persónueinkenni fjölskyldumeðlima sem þó tilheyra sömu fjölskyldu. Við veljum ekki 

okkar eigin fjölskyldur en það er undir okkur sjálfum komið að rækta vináttu og 

fjölskyldubönd.  



	   30	  

Eftirmáli 

Hugmyndin að sagnasveifnum Fjölskylda er sprottin frá móðurfjölskyldu minni. Þótt 

sveifurinn fjalli ekki um þá fjölskyldu má finna persónueinkenni einstaklinga og atburði 

sem tilheyra henni. Ég hef notið þeirri forréttinda að fá að kynnast nokkrum systkinum 

mömmu minnar eftir að ég komst á fullorðinsaldur. Þau hafa haft mikil áhrif á mig og 

veitt mér mikinn innblástur. Systkinin hafa reynst mér  ómetanleg gjöf og fyrir það verð 

ég ævinlega þakklát. Betra er seint en aldrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halla Ólafsdóttir, Berlín 2013.  

 


