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Verkið er unnið á vorönn 2014. Sagan gerist í Litluvík, örlitlu þorpi á Austfjörðum. 

Kría Benedikts, þrítug kona með skáldadrauma í maganum, flytur úr erli höfuð-

borgarinnar í einangraða fegurð Austfjarða í von um að loks verði eitthvað úr 

skrifunum. Í Litluvík kynnist hún Sólveigu Hrafnsdóttur, konu á hennar reki, sem er 

upp á kant við flesta í þorpinu af ástæðum sem Kríu er ekki kunnugt um. Þegar bið 

verður á meistaraverkinu fyllist Kría vonleysi og ákveður að snúa sér að öðru. Hún 

fær leigða neðri hæðina hjá Sólveigu til að opna bókakaffihús. Það tekst vinátta með 

konunum og þær komast að því að þær eiga fleira sameiginlegt en þeim grunaði. Kría 

áttar sig fljótt á því að hún er að verða ástfangin af Sólveigu en gerir sér engar vonir 

um að þeirri ást verði svarað. Sólveig gæti þó komið henni á óvart. Með verkinu fylgir 

greinargerð um sköpunarsögu þess, helstu viðfangsefni og innblástur. 



 
 
 

Litlavík 
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Til eru skáld sem telja að orðið austur eigi alls ekki uppruna sinn í risi sólar í dögun 

heldur einhverju mun mikilfenglegra: ástinni. Sú kenning byggir á annarri kenningu, 

þeirri að á Austfjörðum elski menn heitar og innilegar en annars staðar á Íslandi. 

Engin haldbær rök eru fyrir þeirri kenningu frekar en hinni fyrri, enda vinna skáld 

með tilfinningar en ekki staðreyndir. Máli þeirra til stuðnings má þó benda á að jafn-

vel í minnstu plássum má finna sálir sem eru aðeins ætlaðar hvor annarri.  

 

Litlavík var þorp í smærri kantinum, varla mikið meira en húsaþyrping ef út í það var 

farið. Nálægt fjöllum en nær fjöru, það var auðfundið á ilminum sem gaus upp á 

lygnum og sólríkum sumardögum þegar þarinn mallaði í heitum sjávarpollum og mar-

glytturnar bökuðust á svörtum sandi. Þarna var veðursælt að mestu enda fjöllin há og 

hlíðarnar skornar svo vindar viku hjá fremur en að renna sér niður. Reyndar var oft 

snjóþungt á veturna, samgöngur áttu það til að raskast svo dögum og jafnvel vikum 

skipti, en um leið og snjóa leysti var sem sumarið settist að í víkinni. 

Í Litluvík voru einungis þrjár götur – Innstagata, Miðgata og Ystagata – sem lágu 

frá austri til vesturs eftir þorpinu endilöngu, Ystagata nær sjónum og svo koll af kolli, 

með göngustígum á milli húsa svo skjótast mátti eftir þörfum. Þorpsbúar létu sig lóða-

mörk og vegmerkingar litlu skipta og mátti sjá gamalmenni jafnt sem krakkagemlinga 

stytta sér leið þvert yfir garða nágranna sinna.  

Þrátt fyrir smæð þorpsins var þar að finna blómlegt mannlíf sem fylgdi ekki 

straumum og stefnum ferðaiðnaðarins eins og algengt var orðið um afvikna smábæi 

landsins, heldur hélst við allan ársins hring. Á Ystugötu, sem var ókrýnd aðalgata 

þorpsins, mátti finna Kaupfélag, banka og pósthús, félagsheimili þar sem haldnar voru 

sýningar á ýmsum hand- og listaverkum sveitunga við misgóðar undirtektir, og tísku-

vöruverslun sem seldi allt frá eldhússloppum til undirfata. („Stærri stærðir pantaðar 

eftir þörfum.“) Einnig var starfræktur kirkjukór undir stjórn séra Baldurs í nýju 

kirkjunni við vestari enda Innstugötu. Kirkjan hafði því miður verið reist á óheppi-

legum hönnunartíma áttunda áratugarins þegar kassar og kubbar voru allsráðandi í 

húsagerð. Gamla kirkjan – enn í minnum höfð sem fegursta bygging sem sveitin gat 

státað af – hafði brunnið til kaldra kola á seinni hluta síðustu aldar, að sögn vegna 

brennivarga þó líklegra þætti að sérann hefði gleymt að slökkva á kertum eftir að hafa 

dreypt heldur ótæpilega á messuvíninu.  
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Í þorpinu var einnig að finna reiðfélagið Sleipni, skákklúbbinn Hrók alls fagnaðar 

og briddsfélagið Bermúda, sem og gönguklúbbinn Stekkjastaur hvers félagar klifu 

fjöllin í kring á hverju sumri, hvert í sinni röð. Í Kaupfélaginu mátti kaupa efni til 

fluguhnýtinga og föndurs og garn í öllum regnbogans litum til að tylla á prjóna eða 

krækja í með heklunál. Þorpið var þar að auki í ágætu sambandi við umheiminn í takt 

við netvæðingu nútímans og gervihnattadiskar sáu til þess að hægt var að velja um 

fleiri sjónvarpsstöðvar en nokkur hafði þörf fyrir, svo framar sem menn voru tilbúnir 

til að leggja út fyrir áskriftinni.  

Smávíkingar, eins og þorpsbúar voru jafnan kallaðir af nærsveitungum sínum, 

voru upp til hópa kurteisir og kumpánlegir en um margt sérlundaðir og smámuna-

samir eins og oft er um einangraða. Samfélagið var náið, íbúum jafnt til ama sem 

ánægju, enda mátti vart leysa vind án þess að allir heyrðu, eða að minnsta kosti fyndu 

fnykinn fyrr en síðar. Líkt og aðrir bæir landsbyggðarinnar glímdi Litlavík við fólks-

flótta ungu kynslóðarinnar og hrörnun þeirrar eldri. Það kom þó fyrir að aðkomumenn 

hækkuðu íbúatöluna í styttri eða lengri tíma. Ungir piltar bjuggu vetrarlangt í verbúð-

inni; vegavilltum Reykjavíkurunglingum sem höfðu verið rifnir úr klóm ólifnaðar var 

komið fyrir hjá mæddu frændfólki; illa undirbúnir útlendingar urðu innlyksa í fyrstu 

snjóhríðinni. Og svo voru þeir sem vildu allt á sig leggja til að finna ævintýrin í 

sjálfum sér. 

 

Við eystri enda Innstugötu stóð aldargamalt viðarhús byggt í dönskum stíl, heiðgult 

að lit með hvítum körmum og svörtu þaki. Húsið var réttnefnt Sunnuhvoll, enda stóð 

það á þeim bletti í víkinni sem sól hélst hvað lengst á fram eftir degi, jafnt sumur sem 

vetur. Í þessu húsi bjó Kría Benedikts: þrítug, einhleyp, og ef marka mátti móður 

hennar, ístöðulaus og ábyrgðarfælin.  

Kría var ekki innfæddur Smávíkingur heldur aðflutt úr Reykjavík frá því fyrir 

tæpu ári. Hún hafði flúið skarkala en þó frekar einsemd margmennisins, með arf eftir 

afa sinn í vasanum og háleitar hugmyndir um skriftir í kollinum. Kría átti reyndar 

rætur að rekja til staðarins, eða nánar tiltekið Brekku, sveitabæjar rétt utan við 

bæjarmörkin sem nú var rústir einar. Þar höfðu langalangafi hennar og -amma búið, 

vafalaust við þröngan kost og barnmergð eins og títt var á þeim tímum. Kría hafði satt 

að segja hvorki kynnt sér sögu staðarins né ættforeldra sinna.  
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Kría var það sem afi hennar heitinn hefði kallað snotur. Hún var lágvaxin og 

mjóslegin, í meðallagi brjóstgóð, með rauðbirkinn drengjakoll og freknur sem fjölgaði 

hvern sólardag. Hún var fædd og uppalin í Vesturbænum, var Mel- og Hagskælingur 

sem þráaðist í gegnum Latínuskólann og endaði að lokum í íslenskum bókmenntum 

við Háskóla Íslands af engri ástæðu annarri en að henni þótti gaman að lesa. Námið 

endurvakti gamlan skáldaáhuga frá því á unglingsárunum og áður en hún vissi af sat 

hún í tíma og ótíma að pára orðum á blað sem að sögn nánustu vina og vandamanna 

voru ansi smellin, jafnvel betri en gengur og gerist. Með enga aðra hæfileika í fartesk-

inu ákvað Kría að hún skyldi verða skáld eða að minnsta kosti einhvers konar penni, 

helst af því tagi sem gat séð sér farborða.  

Nýútskrifuð lagði Kría því út í lífið full bjartsýni um frægð og frama eða í það 

minnsta opinbera viðurkenningu á hæfileikum sínum. Hún leigði örlitla íbúð í Breið-

holtinu, vann sem greinarhöfundur á hinum ýmsu tímaritum í hjáverkum en einbeitti 

sér annars að mestu að eigin skáldskap, jafnt ljóðum sem prósa. Eftir því sem árin liðu 

fór hins vegar að dofna yfir draumnum. Það stóð nefnilega ekki einungis á skáldlega 

framanum heldur hinum faglega og félagslega líka. Tímaritsgreinarnar urðu sífellt 

styttri og snubbóttari enda var hún löngu orðin leið á að skrifa um hversdagslega hluti 

sem henni þóttu engu máli skipta. Og á hverjum morgni vaknaði hún jafn einmana og 

hún hafði gengið til náða kvöldið áður.  

Að sumu leyti angraði einmanaleikinn hana meira en útgáfuleysið. Allt í kringum 

hana voru jafnaldrar hennar að ganga í hjónaband, eða að minnsta kosti hefja sambúð, 

og hrúga niður börnum. Sjálf hafði Kría einstaka hæfileika til að velja sér óheppilega 

bólfélaga sem virtust indælir í fyrstu en hurfu fljótt á braut, sumir jafnvel fyrir sólar-

upprás. Þessi illa meðferð á ástinni olli Kríu hugarangri. Hún taldi sig góðhjartaða og 

geðprúða manneskju, trausta vinkonu og alveg hreint frábæra ástkonu, þó færri hefðu 

fengið að njóta þeirra hæfileika í seinni tíð en hún hefði kosið. Að allir hennar kostir 

skyldu vera svo ósýnilegir öðrum þótti henni með öllu óskiljanlegt. 

Andlát móðurafa hennar var viðbúið, enda gamli maðurinn kominn vel yfir nírætt 

og búinn að lifa góðu lífi þó heilsunni hefði hrakað hratt síðustu árin. Fjárhæðirnar 

sem hann skildi eftir sig komu hins vegar öllum í opna skjöldu. Samkvæmt erfðaskrá 

fékk einkadóttirin Kristín, móðir Kríu, helming arfsins en hinn helmingurinn skiptist á 

milli barnabarnanna tveggja, Kríu og Þrastar bróður hennar. Skyndilega var Kría 

komin með meiri fúlgur milli handanna en henni hefði nokkurn tímann getað dreymt 
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um. Það var varla hægt að ímynda sér skýrari skilaboð: það var kominn tími á 

breytingar. Hún sagði upp vinnunni og íbúðinni, pakkaði niður helstu eigum sínum, 

fann sér hús til leigu í ljóðrænni náttúru Austfjarða og hélt af stað í ævintýraleit.  

 

Kría varði fyrsta sumrinu í Litluvík í göngur um sveitir og sanda, milli þess sem hún 

sat úti undir vegg – eða innan þeirra ef veður var miður gott – og barðist við að 

klambra saman skáldlegum texta. Hún hafði eftir því sem árin liðu og skáldskapurinn 

versnaði kennt sáldeyfandi erli stórborgarinnar um einbeitingarleysið og þverrandi 

hugmyndaflug. Í friðsömu fámenninu varð hún hins vegar að horfast í augu við það að 

erfiðleikarnir hefðu hugsanlega ekkert með umhverfið að gera. Kannski var skáld-

skapargáfan einfaldlega flogin burt, hafði elst af henni líkt og lofthræðslan og ávaninn 

að naga neglurnar. Hverju sem sætti þá var ástandið óviðunandi. Hún var með höfuðið 

fullt af myndum, tónum og tilfinningum en virtist ófær um að koma þeim í orð. Í stað 

þess að vinna saman börðust þau innra með henni og útkoman varð grautartexti sem 

saknaði bæði ryþma og myndrænnar heildar.  

Samkvæm sjálfri sér ákvað Kría að kenna birtunni og fuglasöngnum um eirðar-

leysið og setti traust sitt þess í stað á lækkandi sól. Þegar vetraði bjó hún því um sig í 

húsinu eins og köttur í bóli, sat við kertaljós og horfði út um gluggann á litríka haust-

runnana og stjörnubjartan himininn með heitt kaffi í krús og bölvaðan bendilinn 

blikkandi á gráhvítum tölvuskjánum. Mánuðirnir liðu og kaffið vék fyrir rauðvíni, 

mórautt útsýnið fyrir skjannahvítum snjóbreiðum og kertaljósið fyrir eldi í arninum 

þegar rafmagnsofnarnir entust ekki til að halda á henni hita. Á skjáinn rötuðu einstaka 

orð. Flestum var eytt, önnur voru geymd en litin hornauga. Fáein voru samþykkt, enn 

færri fagnað.  

Kría dreypti á víninu og leitaði inn á við eftir skýringum. Hvaðan kom þessi 

þögn, þessi andlega eyðimörk? Henni fannst hún vera tóm, ekki bara í höfðinu heldur 

líka í hjartanu. Hún áttaði sig á því að henni var eiginlega sama um allt og alla. Það 

var einhver tilfinningakuldi innra með henni. Hún hafði ekki talað við foreldra sína 

svo vikum skipti og saknaði þeirra lítið sem ekkert. Hún rétt svo yrti á fólk þegar hún 

neyddist til að fara í Kaupfélagið, var löngu hætt að mæta á samkomur í félagsheimil-

inu og pirraði sig á allri truflun, jafnvel krunki hrafnanna sem sveimuðu yfir þorpinu. 

Í þessu litla þorpi, þangað sem hún hafði einmitt sótt til að komast í nánara samband 

við umhverfi sitt og samfélag, hafði henni að endingu tekist að einangra sig frá öllum. 
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Hún greip sig jafnvel í að steyta hnefann að glugganum þegar þorpsbörnin voru í 

helgarfríi úr heimavistarskólanum í Stærrivík og skottuðust fyrir utan, hlæjandi og 

skríkjandi.  

Kría hafði alltaf talið sig félagsveru, svona allavega í hófi, hafði gaman að því að 

fylgjast með mannlífinu og setja sig í spor annarra, inn í ímyndaðan hugarheim þeirra. 

Það var reyndar ekki mikið af fólki á Kríu reki í Litluvík. Það er að segja, það var ekki 

mikið af fólki í þorpinu yfir höfuð, svo úrvalið í hverjum aldursflokki var að sama 

skapi takmarkað. Hún saknaði þess að hafa engan til að sitja að spjalli við á 

síðkvöldum eða deila með kaffisopa á sólríkum sunnudagsmorgni. Margrét, æsku-

vinkona hennar, hafði gerst kreppuflóttamaður í Noregi ári áður en Kría sjálf flúði 

höfuðborgina. Þær spjölluðu stundum á netinu en það vantaði nálægðina og 

samstöðuna sem fylgdi því að stinga saman nefjum yfir rjúkandi bolla við róandi 

kliðinn á kaffihúsi. 

Í einsemdinni fór Kría einnig að sakna helstu félaga sinna, þeirra sem höfðu fylgt 

henni frá barnæsku í formi skáldsagna, leikrita og ljóða. Kiljurnar sem rötuðu í 

Kaupfélagið voru yfirleitt reyfarar og skvísusögur sem voru svo sem ágætar til síns 

brúks en ekki beint til þess fallnar að vökva sálir sem þyrsti í fagurbókmenntir. Kría 

gat reyndar pantað á vefnum og látið senda sér með pósti en það veitti henni ekki 

sömu ánægju og að gramsa í litríkum hillum bókabúða. Bókasafn bæjarins fyllti rétt 

svo eina hillusamstæðu í félagsheimilinu því fjárframlög sveitarfélagsins fóru öll til 

bókasafns Stærrivíkur, tveimur fjörðum norðar, sem gagnaðist íbúum Litluvíkur 

takmarkað um hávetur þegar vegir voru ófærir og litlu meira á sumrin þegar nóg var 

um annað að vera.  

Þar sem Kría velti fyrir sér innihaldsleysi tilveru sinnar fóru hugsanir hennar 

sífellt meir að snúast um vankanta Litluvíkur. Það vantaði bara örlítið upp á til að gera 

staðinn heimilislegri. Þorp án bóka var að hennar mati jafn sálarlaust og hús án bóka. 

Ef Litlavík átti að verða heimili hennar var úrbóta þörf. Hún fór að gæla við þá 

hugmynd að koma á fót nokkurs konar lánssafni, byggt á vilja og vinsemd fremur en 

starfsreglum almenningsbókasafna. Hún gæti gengið í hús í þorpinu og á bæina í kring 

og séð hvort þar leyndust ekki skruddur sem gerðu lítið annað en að safna ryki og 

gefið þeim nýjan tilgang. Hún sá fyrir sér huggulegt eldra húsnæði með notuðum en 

þægilegum húsgögnum, kaffi á könnunni og aðstöðu úti í horni þar sem hún gæti sinnt 

skáldskapnum þegar lítið væri að gera. Þess konar bókakaffi myndi ekki einungis 
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þjóna félagslegri þörf hennar heldur hugsanlega líka afla henni tekna, að minnsta kosti 

á sumrin. Arfurinn eftir afa entist henni þó sem betur fer ágætlega, enda gat hún ekki 

vænst þess að það yrði mikið að gera yfir vetrarmánuðina í svona litlu plássi. 

Þessar vangaveltur veittu henni blessunarlegt athvarf frá þeim íþyngjandi 

efasemdum sem höfðu herjað á hana síðustu mánuði um tilgang hennar, verðleika og 

tilveru. Ef ekkert yrði meira úr skáldskapnum, hvað þá? Hún hafði aldrei getað 

hugsað sér að vinna við annað en að skrifa. En bókakaffi var framtak sem sameinaði 

ást hennar á bókum, lestri og kaffidrykkju. Kannski var það einmitt það sem hún 

þurfti, að finna sér starf sem þjónaði ekki bara hennar eigin þörfum heldur líka 

annarra. Og hver vissi nema framtakið myndi vekja hana aftur til lífsins og veita henni 

loks þann innblástur sem hana vantaði? 

 Hugmyndin var orðin að nær fullgerðri áætlun áður en Kría vissi af. Hún sat yfir 

teikningum og fjárhagsáætlunum á daginn og eyddi sífellt styttri og bjartari vornótt-

unum í draumóra. Það sem stóð henni helst fyrir þrifum var ekki hugleysi heldur 

fremur skortur á hentugu húsnæði enda úrvalið takmarkað í svo litlu þorpi. Í raun var 

bara um einn stað að ræða.  

Við eystri enda Ystugötu stóð Vinaminni, ljósblátt íbúðarhús byggt í svipuðum 

stíl og Sunnuhvoll en ívið stærra, á tveimur hæðum með risi. Jarðhæð hússins hafði, 

af stórum gluggunum að dæma, hýst einhvers konar starfsemi í eina tíð. Þeir voru nú 

þaktir dagblöðum að innan og ryki og sjávarseltu að utan og greinilega langt síðan 

hróflað var við nokkru. Kría hafði af forvitni laumast upp að húsinu eitt kvöldið og 

reynt að rýna inn um rifu á pappírnum en það var of dimmt innandyra til að hún fengi 

nokkra mynd á. Ástandið gat þó ekki verið alslæmt fyrst íbúðarhæft var á efri hæð-

inni, hugsaði hún með sér. Hversu mikla vinnu, að ekki væri minnst á fjármuni, þyrfti 

að leggja í staðinn til að hann yrði starfshæfur var hins vegar erfitt að meta nema hún 

fengi að líta inn og kanna málið.  

Þar kom að næsta skrefi í áætluninni. Í efri hluta hússins bjó Sólveig Hrafnsdóttir, 

hávaxin og dökk yfirlitum, aðlaðandi í útliti en fremur þurr á manninn þau fáu skipti 

sem leiðir þeirra Kríu höfðu legið saman. Hvort það stafaði af stöðu Kríu sem 

aðkomumanneskju eða skaplyndi konunnar almennt var erfitt að segja til um. Sólveig 

sá um bankann þá þrjá daga í viku sem hann var opinn fyrir hádegi en virtist að öðru 

leyti halda sig heima við. Hún var eitthvað eldri en Kría og bæði ein og ógift sem var 

fremur óvenjulegt á þessum slóðum þar sem mannfæðin varð jafnvel ófrýnilegasta 
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fólki tilefni til mökunar. Kría íhugaði að spyrja Guggu í Kaupfélaginu, sem vissi allt 

um alla, hvort hún þekkti hagi Sólveigar, eða öllu fremur hússins sem Kría hafði 

augastað á, en þegar til kom vék hún sér undan því. Hún þóttist vita að Sólveig myndi 

fljótt frétta af forvitninni og þá var allt eins líklegt að ekkert yrði af viðskiptum þeirra 

á milli. Í raun var ekki um annað að ræða en að bíta á jaxlinn og fara til fundar við 

Sólveigu.  

Kría lagði á ráðin. Laugardagur varð fyrir valinu, enda helgar alltaf hentugri til 

heimsókna. Hún ákvað að færa Sólveigu eitthvað með kaffinu en var lengi að velta 

fyrir sér hvað það ætti að vera. Henni þótti jólakaka fremur óspennandi en súkkulaði-

kaka með kremi allt of hátíðleg. Pönnukökur voru auðvitað sígildar en að sama skapi 

ósköp almennar. Þar að auki hafði Kríu aldrei tekist að læra að snúa pönnukökum svo 

vel væri. Á endanum sættist hún á marmaraköku, hún var bæði falleg og bragðgóð. 

Það var ekki laust við að Kríu væri hálfómótt af spenningi þegar hún þrammaði 

hina stuttu vegalengd frá Sunnuhvoli til Vinaminnis, klædd strigaskóm og gallabuxum 

en fallegri blússu, í von um að sambland skynsemi og frjálsræðis myndu sýna hennar 

bestu hliðar. Hún hélt á diski með marmarakökunni í annarri hendi og möppu stapp-

fullri af pappírum í hinni. Hún hafði vaknað eldsnemma til að baka og þurft að sitja á 

sér til að hlaupa ekki yfir um leið og kakan var komin úr ofninum. Ef Sólveig var 

morgunvær myndi hún líkast til ekki taka vel í það að vera rifin upp fyrir allar aldir. 

Klukkan tvö var hins vegar hæfileg tímasetning, ekki of snemmt og ekki of langt liðið 

á daginn til að kökuát myndi trufla kvöldmatargerð ef viðræðurnar drægjust á langinn. 

Kría hægði á sér þegar hún kom að Vinaminni sem stóð eitt og örlítið aðskilið frá 

öðrum húsum Ystugötu. Hún gekk upp tröppurnar að efri hæðinni og stóð svo fyrir 

framan dyrnar langa stund án þess að banka. Hún hafði aldrei talið sig heigul eða 

jafnvel sérlega feimna en það var eitthvað við Sólveigu sem fékk hana til að hika. 

Sólveig var ekki beint hranaleg en þó langt frá því að vera vinaleg, hún var hörkuleg 

til augnanna og Kría minntist þess ekki að hafa nokkurn tímann séð hana brosa. Satt 

að segja gerði Kría sér ekki miklar vonir um að Sólveig myndi sýna þessu verkefni 

áhuga, hvað þá að hún væri til í að leigja neðri hæðina, enda myndi starfsemin þýða 

þó nokkra röskun fyrir hana. 

Kría var að velta því fyrir sér hvort hún ætti ekki bara að forða sér áður en 

Sólveig sæi til hennar og skríða upp í rúm með marmarakökuna og nóg af rauðvíni til 

að drekkja vonbrigðum sínum og heigulshætti þegar hurðinni var hrundið upp. 
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Sólveig stóð berfætt í dyrunum, klædd svörtum gallabuxum og jafnlita stuttermabol 

og hvessti á hana augum. 

„Hafðir þú hugsað þér að standa hér í allan dag?“ spurði hún þurrlega.  

Kría hrökk við svo minnstu munaði að hún dytti aftur fyrir sig niður tröppurnar. 

Marmarakakan riðaði á diskinum og allt útlit var fyrir að baksturinn færi forgörðum 

en á síðustu stundu tókst Kríu að ná jafnvægi og bjarga bæði kökunni og virðingunni.  

„Sæl,“ sagði hún og brosti vandræðalega. „Fyrirgefðu, er ég að trufla?“ 

„Þá hefði ég nú bara látið þig standa þarna áfram,“ svaraði Sólveig. Hún snerist á 

hæli og gekk aftur inn en skildi dyrnar eftir opnar. „Viltu kaffi eða te með þessari 

köku?“ 

„Kaffi, ef þú átt það,“ sagði Kría og steig hikandi inn fyrir. Hún fór úr skónum í 

forstofunni og gekk svo á hljóðið inn í eldhús þar sem Sólveig var að láta vatn renna í 

ketil. Það var bjart í eldhúsinu, hvítmáluð innréttingin var gömul en falleg og upp við 

gluggann stóð gamalt viðarborð sem á lá opin fartölva. 

„Æ, varstu að vinna?“ spurði Kría, enn með sama vandræðalega brosið límt á 

andlitið. „Ég hefði átt að hringja á undan mér.“ 

„Þetta er ekkert.“ Sólveig smellti aftur tölvunni og setti tvær krúsir á borðið. 

„Mjólk eða sykur?“ 

„Já, takk. Bæði, ef þú átt.“  

Kría kom diskinum með marmarakökunni fyrir á miðju borðinu og settist niður. 

Sólveig ýtti tölvunni til hliðar, sótti mjólk, sykur, teskeiðar, diska og hníf í kökuna og 

lagði á borðið án þess að segja orð. Brosið var byrjað að stirðna á andlitinu á Kríu. 

Henni varð litið út um gluggann og uppgötvaði sér til skelfingar að þaðan var einstak-

lega gott útsýni yfir gangstéttina sem hún hafði þrætt margsinnis bæði kvölds og 

morgna síðustu mánuði. Ef Sólveig lagði það í vana sinn að vinna við eldhúsborðið 

var ekki nokkur leið að hún hefði komist hjá því að sjá Kríu sniglast fram hjá með 

augun á húsinu fremur en hvert hún stefndi.  

Enda sagði Sólveig um leið og hún settist: „Ég var farin að halda að þú ætlaðir 

aldrei að þora að banka upp á.“ 

Kría sótroðnaði. „Já, er það?“ sagði hún og hló vandræðalega. „Þú hlýtur að 

halda að ég sé eitthvað skrítin.“ 

Sólveig horfði bara þögul á hana. Augun voru óvenju skær og heiðblá eins og 

sjórinn á suðurhafseyjum, ólíkt grábláum augum Kríu sem minntu frekar á regnpolla á 
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dimmum haustdegi. Kannski var það þess vegna sem augnaráðið virtist svo stingandi, 

eins og augun glóðu í þessu suðræna andliti umkringt hrafnsvörtu síðu liðuðu hári.  

„Ég heiti sem sagt Kría Benedikts,“ byrjaði Kría og brosti kurteisislega. „Ég flutti 

hingað fyrir tæpu ári. Bý á Sunnuhvoli, gula húsinu hérna fyrir ofan – “ 

„Ég veit hver þú ert,” greip Sólveig fram í. „Allir í þorpinu vita hver þú ert, hvar 

þú býrð og að þú eyðir öllum þínum stundum í að krota orðum á blað. Ætli þú þykist 

ekki vera skáld eins og svo margir aðrir sem hafa komið hingað og farið án þess að 

nokkuð eftir þá rataði á prent. Ekki að það komi mér við, ef fólk vill eyða tíma sínum 

og peningum í draumóra er það þeirra mál. Það sem mig langar að vita er af hverju þú 

hefur verið að sniglast í kringum húsið mitt eins og sérdeilis vanhæfur þjófur.“ 

Kría rétti úr sér og reyndi að láta ekki á því bera hvað orðin stungu hana. „Ég 

kom til að ræða við þig viðskipti.“ 

Sólveig lyfti brúnum. Hún hafði greinilega ekki átt von á því. „Viðskipti? Ef þig 

vantar lán verðurðu að koma í bankann. Ég stend ekki í svoleiðis heima hjá mér, hvað 

þá um helgar.“ 

„Mig vantar ekki lán. Mig vantar húsnæði. Nánar tiltekið, mig langar til að leigja 

af þér neðri hæðina.“  

Sólveig horfði lengi vel þögul á Kríu. Einmitt í því er hún virtist ætla að taka til 

orða heyrðist skerandi blístur. Sólveig stóð á fætur og slökkti á katlinum, hellti sjóð-

heitu vatninu í pressukönnu og setti á borðið. Svo settist hún aftur niður, skar sér 

væna sneið af marmaraköku og beit í. Af lágu humminu að dæma kom bragðið henni 

þægilega á óvart. Kríu hitnaði af ánægju. Það varð þó ekki af henni tekið að hún 

bakaði þrælgóða marmaraköku!  

Sólveig ýtti niður pressunni á könnunni eftir hæfilega bið og hellti kaffi í bolla 

þeirra beggja. Kría bætti í sykri og mjólk án þess að taka augun af Sólveigu, dauð-

hrædd um að ef hún liti undan brysti henni þessi nýfundni kjarkur. Þögnin var þó 

alveg að fara með hana. Henni létti því óskaplega þegar Sólveig loks hallaði sér aftur, 

krosslagði handleggina og sagði: „Út með það.“ 

Kría rétt náði að halda aftur af brosinu. Hún tók upp möppuna og lagði á borðið, 

ákveðin á svip. „Mig langar að opna bókakaffi. Stað þar sem fólk getur komið og 

fundið sér eitthvað að lesa, keypt eða lánað, hvort sem er. Og sest niður og fengið sér 

kaffisopa, jafnvel spjallað saman. Hugsanlega líka fengið sér kökusneið, ég veit ekki 

alveg hversu mikil vinna það væri. En sem sagt, eitthvað svoleiðis. Ég hef verið að 
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líta í kringum mig og mér sýnist að eina húsnæðið sem hentar sé hæðin hér fyrir 

neðan. Ég veit það samt ekki fyrr en ég hef fengið að líta inn, kannski á eftir ef það er 

í lagi. Ef þér líst alls ekki á þetta þá segirðu bara nei, en áður en þú tekur ákvörðun 

myndi ég vilja biðja þig um að líta að minnsta kosti á þessa pappíra. Ég er búin að 

vera að hugsa um þetta í marga mánuði og ég held þetta ætti að geta gengið.“  

Hún þagnaði til að ná andanum og Sólveig lyfti hendi. „Hægðu aðeins á þér. 

Viltu opna kaffihús? Í hundrað og sjötíu manna þorpi?“ 

Kría hristi höfuðið. „Ekki bara kaffihús. Líka bókasafn. Eða bókabúð. Eða 

kannski frekar lesstofu. Aðallega það. Kaffið er svona meira til að skapa stemningu. 

Gera þetta smá kósí. Huggulegt. Heimilislegt,“ þuldi hún áköf.  

„Í hundrað og sjötíu manna þorpi?“ endurtók Sólveig vantrúuð. 

„Þarf hundrað og sjötíu manna þorp banka?“ skaut Kría á móti. „Þarf það Kaup-

félag, þarf það kirkju? Þarf það pósthús og fataverslun?“ 

„Fataverslunin er nú bara hún Steffa að selja afgangsdruslur úr búð dóttur sinnar 

fyrir sunnan. Og pósthúsið er í bankanum.“ 

„Þú veist hvað ég meina. Það er menningin sem býr til samfélag, ekki fjöldinn. 

Og þá er ég ekki að tala um einhverja hámenningu, ég meina allt sem skapar tengsl 

manna á milli. Þar með talið lestur og kaffidrykkja.“ 

Sólveig skar sér aðra sneið af marmarakökunni og át hægt, hugsi á svip. „Mér 

hefur nú ekki sýnst þú mikil félagsvera,” sagði hún loks. „Ert ein öllum stundum og 

talar varla við nokkurn mann.“ 

„Þér ferst,“ skaut Kría á móti. „Þú ferð nú varla út úr húsi.“  

Sólveig hvessti á hana augun og Kría var þess fullviss að nú hefði hún gloprað 

öllu úr höndum sér. Þá skellti Sólveig skyndilega upp úr. Kría missti næstum andlitið. 

Hún endurreiknaði í skyndi aldur Sólveigar í huganum því glaðlegur svipurinn yngdi 

hana upp um að minnsta kosti áratug. Andlitið sem hafði virst næstum steinrunnið, 

lifnaði allt við, það skein í beinar hvítar tennur og við augnkrókanna birtust aðlaðandi 

broshrukkur. Kría flýtti sér að líta undan áður en Sólveig greip hana í að stara á sig 

opinmynnt. 

„Þú ert alveg ágæt,“ sagði Sólveig og hristi brosandi höfuðið. „Svona, lofaðu mér 

að líta á þetta.“ 

Kría dró hvert plaggið á fætur öðru upp úr möppunni og rétti Sólveigu. 

„Hugmyndin í grófum dráttum. Rekstraráætlun. Fjárhagsáætlun nema það vantar 
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augljóslega fyrir framkvæmdirnar, það fer algerlega eftir því í hvaða ástandi húsnæðið 

er og hvað þarf að kaupa, svo sem borða, stóla, bókahillur, leirtau, kaffikönnur og svo 

framvegis. Bókasafnið myndi vera byggt á frjálsum framlögum – “ 

Sólveig hnussaði góðlátlega. „Þú ert bjartsýn. Eins og fólk fari að gefa þér bækur. 

Allir vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð, veistu það ekki?“ 

Kría lét það sem vind um eyru þjóta. „Sauðburði fer að ljúka og þá byrja vor-

hreingerningarnar. Það er kjörið tækifæri til þess að losa sig við eitthvað úr hillunum. 

Og það er ekki eins og verið sé að gefa mér bækurnar. Fólk er að gefa sjálfu sér, sínu 

eigin samfélagi.“ 

„Þú hefðir sómt þér vel í Kommúnistaflokknum,“ sagði Sólveig og saup á 

kaffinu. Kría ákvað að taka athugasemdina ekkert nærri sér enda komin af vinstri 

mönnum langt aftur í ættir. Hún hélt áfram að leiða Sólveigu í gegnum hugmynda-

ferlið og eftir því sem á leið jókst sjálfstraustið. Hún fann svör við flestum athuga-

semdum Sólveigar og tók allri gagnrýni af stakri ró, sannfærð um að hægt væri að 

finna lausnir á hverju því vandamáli sem upp kæmi. Þegar henni loks þvarr umræðu-

efni var kakan nærri búin og kaffið orðið kalt.  

Sólveig horfði á blöðin fyrir framan sig hugsi á svip. Hún hnyklaði brýrnar og 

drap fingurgómum á borðplötuna, dró svo djúpt andann og stóð á fætur. „Ætli sé ekki 

best að ég sýni þér húsnæðið.“  

Minnstu munaði að Kría velti stólnum um koll þegar hún stökk á fætur og flýtti 

sér á eftir Sólveigu. Það var auðvitað ekkert víst að húsnæðið hentaði. Einnig gat vel 

verið að Sólveig myndi hætta við allt saman þegar hún fengi næði til að hugsa málið. 

En á þessu ákveðna augnabliki bar bjartsýnin alla neikvæðni ofurliði. 

Sólveig tók lykil af krók í forstofunni, smeygði sér í klossa og beið á meðan Kría 

reimaði á sig strigaskóna. Svo gengu þær saman niður steintröppurnar og gegnum 

garðinn að dyrunum á neðri hæðinni. Sólveig stakk lyklinum í skrána en dyrnar höfðu 

greinilega ekki verið opnaðar lengi því lásinn stóð á sér og það þurfti að jugga hurð-

inni til áður en hún gaf loks eftir og sveiflaðist innávið.  

Það var dimmt innandyra og lykt af ryki, raka og innlyksa lofti. Það kviknaði á 

einmana ljósaperu fyrir miðju þegar Sólveig smellti upp rofanum. Hún steig til hliðar 

og leit ögrandi á Kríu sem lét ekki segja sér tvisvar. Það brakaði í gólffjölunum þegar 

hún steig varlega yfir þröskuldinn. „Má hleypa meira ljósi inn?“  
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Sólveig fitjaði upp á nefið. „Það þyrlast upp heil ósköp af ryki,“ varaði hún Kríu 

við áður en hún reif gulnuð og stökk dagblöðin frá öðrum stærri glugganum. Sólin 

smaug í gegnum kámuga rúðuna og rykmistrið og sló gulum bjarma á innviðina. Kría 

leit í kringum sig. Það var hærra til lofts en hana hafði grunað. Innst fyrir miðju var 

afgreiðsluborð, með fallega útskorna panela úr dökkum við sem átti vel við ljósbláa 

veggina. Bakvið afgreiðsluna voru dyr sem líkast til lágu að geymslu eða hugsanlega 

eldhúsi. Gólfið var teppalagt en undir slitnum álagsblettum glitti í eikarborð.  

„Afi minn rak vefnaðarvöruverslun hérna lengi vel,“ sagði Sólveig. „Ég er með 

eitthvað af hillunum uppi, undir bækur og annað. En ég held að restin sé í geymslunni 

bakatil.“ 

Kría kinkaði kolli án þess að svara. Hún gekk að afgreiðsluborðinu og renndi 

hendi eftir borðplötunni. Rykið bólstraðist líkt og ullarlagður í lófann en eftir varð 

glansandi viður, sléttlakkaður. Borðið var breitt, hannað til að skera og sníða á klæði. 

Kría gekk inn fyrir og sneri sér hægt við svo hún sæi yfir tóma búðina. Hún þóttist 

heyra ljúfa tónlist og lágt skvaldur, fannst hún finna lyktina af nýlöguðu kaffi og 

pappír. Það hríslaðist um hana spennutilfinning frá hvirfli og alveg niður í tær. Já, 

þetta var einmitt það sem hún hafði verið að leita að. 

„Þetta er nú hálfgerð ruslageymsla,“ hélt Sólveig áfram og leit á stafla af kössum 

með fram veggnum og garðverkfæri sem hafði verið komið fyrir í einu horninu. „Ætli 

það megi ekki fleygja einhverju af þessu. Það ætti að vera pláss fyrir verkfærin í 

skúrnum bakvið hús. Ef þú hefur enn áhuga.“ Tónninn var kæruleysislegur, eins og 

það skipti hana engu hvort úr þessu yrði eða ekki, en augngoturnar sögðu sitt.  

„Er einhver eldunaraðstaða?“ 

Sólveig hnykkti höfðinu í átt að dyrunum bakatil. „Það ætti alla vega að vera 

hægt að koma fyrir helluborði og ísskáp þarna í bakherberginu. Veit nú ekki með 

bakaraofn. Varstu að hugsa um að bjóða upp á bakkelsi?“ 

Kría leit inn í myrkt bakherbergið þar sem hún sá móta fyrir borði, skáp og 

hrúgum af hilluefni. „Bara eitthvað einfalt til að hafa með kaffinu. Jólaköku og 

kleinur og kannski vöfflur.“  

Hún sneri sér við og riðaði er hún gekk beint í flasið á Sólveigu sem hafði komið 

aftan að henni. Sólveig greip um handlegginn á Kríu og rétti hana við. „Fyrirgefðu, ég 

ætlaði ekki að bregða þér.“ 
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„Það er allt í lagi,“ sagði Kría snöggt og hörfaði ósjálfrátt. Það virtist álíka stutt í 

brosið og hæðnina hjá Sólveigu og Kríu þótti óþægilegt að vita ekki á hvoru mátti 

eiga von hverju sinni. „Hvað með klósett?”  

Sólveig opnaði dyr vinstra megin við bakherbergið sem Kría hafði ekki tekið eftir 

í dimmunni. Fyrir innan var skonsa lítið stærri en fataskápur sem geymdi salerni og 

örlítinn vask. Sólveig skrúfaði frá krananum og það frussaðist út mórautt vatn sem 

hætti jafnóðum. Sólveig bankaði í rörin en ekkert gerðist.  

„Ætli það sé ekki skítur í rörunum en það ætti að vera auðvelt að kippa því í lag.“ 

Hún leit á salernið með ógeði. „Það þarf hins vegar kraftaverk til að koma þessu í 

almennilegt ástand. Það er ekki hundi bjóðandi eins og er.“ 

Kría kíkti inn fyrir. Sólveig var ekki að ýkja, salernið var subbulegra en nokkurt 

bensínstöðvarklósett sem hún hafði neyðst til að nýta sér um ævina. Fyrir utan rykið 

og kóngulóarvefina voru rakataumar á veggjum og á flísalögðu gólfinu var pollur sem 

hún vonaði innilega að væri bara vatn. 

„Ég vann við þrif á skemmtistað heilt sumar í menntaskóla, þetta er ekki verra en 

það,“ laug hún léttilega. Sólveig yppti öxlum en Kría sá glitta í bros við munnvikið og 

varð upp með sér, líkt og hún hefði staðist styrkleikapróf.  

„Þú ert þá enn ákveðin?“ spurði Sólveig. „Þú gerir þér grein fyrir að þetta er 

brjálæði? Bæði að koma þessu í stand og að reka svona kaffihús eða hvað þú vilt kalla 

það. Þetta á eftir að kosta þig formúgu. Ertu borgunarmanneskja fyrir því?“ 

Kría leit í kringum sig. „Satt að segja átti ég von á að það þyrfti að gera mun 

meira. Ef það eru engin alvarlegri vandamál, rofnar vatnslagnir eða annað.“ 

„Rafmagnið var tekið í gegn fyrir tveimur árum. Það er ekkert að vatnslögninni 

eftir því sem ég best veit.“ 

„Frábært. Þá er það bara að þrífa og mála og dytta að hinu og þessu. Finna 

húsgögn og leirtau og fleira – “ 

„Þetta eru meiri útgjöld en þú heldur,“ greip Sólveig fram í. „Þess vegna spyr ég, 

ertu borgunarmanneskja?“ 

Kría rétti úr sér. „Ég á nóg til að standa undir kostnaði af þrifum og endurbótum. 

Ef ég mætti fá að nota hillurnar úr bakherberginu myndi það muna miklu. Ég hafði 

hugsað mér að kaupa borð og stóla og leirtau og fleira notað. Ég á sjálf helluborð sem 

ég er ekki að nota, þá vantar bara ísskáp. Við vorum þegar búnar að ræða bókasöfn-
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unina, ég hef fulla trú á að það gangi, sama hvað þú segir. Og þá er það bara daglegur 

rekstur.“ 

„Við áttum eftir að ákveða leiguna,“ benti Sólveig henni á. „Svo er það hiti og 

rafmagn. Það þarf að taka þetta allt með í reikninginn. Rekstrarleyfið kostar líka sitt.“ 

Kríu svelgdist á. Hún hafði alveg gleymt því. Það myndi ganga meira á arfinn en 

hún hafði reiknað með. „Ég á nóg til að koma þessu af stað. Ég er sannfærð um að 

þetta beri sig og vel það þegar ég er búin að opna.“ 

„Mér þykir þú bjartsýn.“ Sólveig horfði á hana hugsi. „Þú gætir sótt um styrk til 

sveitarfélagsins. Á grundvelli frumkvöðlastarfsemi eða hugsanlega menningar-

verkefnis. Það er þess virði að athuga það.“ 

Kría leit á hana undrandi. Aðra stundina virtist Sólveig vera að reyna að draga úr 

henni kjark og þá næstu að hvetja hana áfram. „Mér hafði ekki dottið það í hug. Takk. 

Ég kanna málið.“ 

Sólveig leit í kringum sig og dæsti. „Það er best ég njóti næðisins á meðan það er. 

Það verður enginn friður þegar þú ert komin hingað.“ 

Kurteisin bauð Kríu að minna Sólveigu á að hún gæti enn hætt við. „Ég skal gera 

mitt besta til að halda hávaðanum í lágmarki,“ sagði hún þess í stað og bætti svo 

brosandi við: „Innifalið í leigusamningi er að sjálfsögðu eins mikið kaffi og þú getur í 

þig látið. Og hugsanlega kaka á tyllidögum ef leigan er sanngjörn.“ 

 Sólveig brosti út í annað. „Þú ert kona að mínu skapi, strax farin að múta mér.“ 

Þær gengu saman út í sólina og Sólveig læsti dyrunum á eftir þeim. „Ég læt þá smíða 

fyrir þig lykil á verkstæðinu á mánudaginn.“ 

„Það væri ágætt svo ég gæti byrjað sem fyrst,“ sagði Kría og langaði mest að 

hrifsa af Sólveigu lykilinn á staðnum. „Ef allt fer á versta veg þá hef ég að minnsta 

kosti þrifið hjá þér neðri hæðina.“ 

Sólveig hló og enn á ný var sem birti yfir henni allri. „Það segirðu satt. Og þú 

borgar meira að segja með þér.“  

Brosið fór ekki af Kríu restina af deginum. 

 

Pabbi Kríu hafði stofnað nokkur fyrirtæki um ævina og þótt misvel hefði farið fyrir 

þeim þekkti hann vel til fyrirtækjareksturs. Það lá því beinast við að leita til hans um 

skipulag rekstursins. Þrátt fyrir það þurfti Kría að safna kjarki fram á sunnudagskvöld 

áður en hún lagði í að hringja, og þá aðeins eftir að hafa hellt í sig tveimur rauðvíns-
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glösum. Með þessu áframhaldi myndi hún þurfa að skreppa í áfengisverslunina í 

Stærrivík á viku fresti í stað hálfsmánaðar. 

Samtalið var stirt í fyrstu þótt faðir hennar væri greinilega glaður að heyra frá 

henni. Kría vissi upp á sig sökina hversu lítil samskipti hún hefði haft við fjölskyldu 

sína eftir að hún flutti austur en henni til varnar þá höfðu foreldrar hennar og bróðir 

staðið sig lítið betur. Loforð um að koma í heimsókn austur síðasta sumar urðu að 

engu og Kría eyddi jólum og áramótum ein því ófært var úr þorpinu allan seinni hluta 

desember. Fyrir utan stutta ferð í skírn bróðursonar síns síðasta haust hafði hún því 

ekki hitt þau í nálægt því ár. Gagnkvæm gremja hékk ósögð í loftinu. 

Um leið og Kría útskýrði áform sín fór gamli maðurinn hins vegar á flug. Aldrei 

hefði honum dottið í hug að dóttir hans myndi feta í fótspor föður síns eftir öll þessi ár 

„með höfuðið fljótandi í skýjunum“ eins og hann kallaði það. Stoltið ætlaði hann 

lifandi að drepa. Það skipti engu þótt starfsemin væri lítil eða hefði litla sem enga von 

um að bera sig – þvert á það sem Kría hafði fullyrt við Sólveigu – það nægði honum 

að Kría hefði loks tekið stefnu í lífinu sem samræmdist hans eigin. Þau sættust á að 

Kría myndi senda honum í tölvupósti þær upplýsingar sem hún hafði sankað að sér 

auk hugmynda sinna um reksturinn. Hann skyldi svo punkta niður helstu atriði sem 

Kría þyrfti að hafa í huga. Og það væri nú lítið mál að redda rekstrarleyfinu fyrir 

hana. 

Þegar það var útkljáð bað Kría um að fá að tala við móður sína. Eftir að hafa með 

þolinmæði hlustað á hana blóðmjólka samviskubitskúna um stund tókst Kríu með 

naumindum að skauta fram hjá hinum hefðbundnu spurningum um einkahagi sína og 

ástarlíf og beindi athyglinni þess í stað að verkefninu sem var framundan. Mamma 

hennar varð þegar uppveðruð, enda þótti henni ekkert skemmtilegra en að gramsa á 

flóamörkuðum. Þær ákváðu að þó varla væri tímabært að fjárfesta í húsgögnum og 

leirtaui fyrr en lengra væri á veg komið, sakaði ekki að líta í kringum sig til að áætla 

hversu mikið myndi þurfa að leggja út fyrir þeim.  

Eftir að Kría hafði kvatt með loforði um að hringja bráðum aftur gekk hún út að 

stofuglugganum þar sem Vinaminni var í beinni sjónlínu. Hún ímyndaði sér að hún 

sæi Sólveigu bregða fyrir glugga í kvistherberginu en það gat allt eins hafa verið gola 

í gardínunum. Kría var með fiðring í maganum, já, eiginlega í öllum kroppnum. Hún 

var með svo margar hugmyndir í kollinum að hún átti erfitt með að vera kyrr. Hana 

langaði að hlaupa yfir í Vinaminni og spyrja Sólveigu hvort hún mætti ekki byrja 
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núna strax. Þótt ekki væri nema að þrífa rúðurnar svo sólin kæmist óhindruð inn. Hún 

myndi þurfa að kaupa ljósaperur, heilan helling af þeim. Grannan eða breiðan skrúf-

gang? Henni hafði alveg láðst að gá að því. Hversu mikið af hilluefni ætli hún hefði til 

umráða? Nóg til þess að hún þyrfti ekki að kaupa meira, eða voru það enn ein 

útgjöldin sem hún þyrfti að reikna með? Hversu mörg borð kæmust fyrir þegar búið 

væri að setja upp hillurnar, hversu margir stólar? Ætti hún kannski frekar að hafa 

hægindastóla? Sófa? Eða sitt lítið af hverju?  

Var hún algerlega búin að missa vitið að halda að hún réði við þetta upp á sitt 

einsdæmi? 

Kría lét sig falla í sófann og starði upp í loftið. Fiðringurinn í maganum breyttist 

hægt en staðfastlega í rembihnút og spennan í taugaveiklun. Sólveig hafði rétt fyrir 

sér, þetta var auðvitað brjálæði! Ætlaði hún að eyða öllum arfinum sínum í fyrirtæki 

sem átti enga möguleika á að bera sig? Ekki í hundrað og sjötíu manna þorpi! Þótt 

henni tækist að lokka til sín einhverja ferðamenn þá væri það bara á sumrin. Hvað 

með hina átta mánuði ársins? Að ekki væri minnst á húsnæðið sem þurfti heilan her til 

að koma í lag og hún hélt sig geta gert það ein?  

Kría saknaði allt í einu fjölskyldu sinnar svo sárt að hana verkjaði. Þau voru ekki 

alltaf auðveld, þau skiptu sér allt of mikið af hennar málum og áttu erfitt með að setja 

sig í hennar spor. Móðir hennar minntist endalaust á barnabörnin sem Kría virtist 

skulda henni, þrátt fyrir að bróðir hennar væri þegar búin að leggja tvö í púkkið. Pabbi 

hennar skildi ekki þessa bókaáráttu dóttur sinnar. Hann var viðskiptafræðingur en 

kominn af verkamönnum. Þeir höfðu annað við tíma sinn að gera en að lesa ljóð var 

hann vanur að segja og skipti engu hversu mörg verkamannaskáld Kría gat dregið upp 

til að afsanna þá kenningu. Bróðir hennar var lögfræðingur í hálaunavinnu, átti 

fullkomna konu, son og dóttur og hund, bjó í einbýlishúsi í Garðabænum, kaus 

Sjálfstæðisflokkinn og nýtti hvert tækifæri til að núa Kríu velgengni sinni um nasir. 

Þrátt fyrir það hafði hún alltaf getað treyst á þau ef svo bar undir. Þegar hún flutti 

í fyrstu íbúðina sína í Breiðholtinu hafði öll hersingin mætt til að hjálpa til við að mála 

og koma öllu fyrir. Ef Litlavík væri ekki hinum megin á landinu vissi hún að þau 

myndu vera boðin og búin að rétta fram hjálparhönd. Og miðað við alla vinnuna sem 

fyrir lá þá hefði hún þegið það fegin, jafnvel þó að það þýddi að hún þyrfti að þola 

endalausar athugasemdir um hversu mikið betra líf hennar væri ef hún færi að ráðum 

þeirra.  
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Kría lokaði augunum og þegar hún opnaði þau aftur skein morgunsólin inn um 

stofugluggann. Það var kominn mánudagur. 

 

Það fyrsta sem Kría gerði eftir að hún fékk lykilinn í hendurnar og komst aftur inn á 

Kaffistofu Kríu – Nei, var það ekki einum of sjálfhverft? Litla kaffistofan? Nei, hún 

var víst þegar til. Jæja, hún hlyti að finna gott nafn á staðinn. – var að klára að rífa 

dagblöðin frá gluggunum svo birtan kæmist inn. Loftið varð þegar mettað ryki sem 

sogaðist niður í lungu með hverjum andardrætti. Kría hóstaði og hnerraði en varð að 

lokum að játa sig sigraða og dreif sig út í ferskt sjávarloftið á meðan rykið settist. 

Vorið var endanlega komið til Litluvíkur eftir ístöðulaust daður síðustu vikna. 

Sólin skein á heiðbláum himni og mávarnir görguðu þar sem þeir svifu breið-

vængjaðir yfir sléttum sjónum. En Kría var of æst í að hefjast handa til að njóta 

veðurblíðunnar. Full eldmóði strunsaði hún heim til sín og sótti dagblöð og heitt vatn í 

fötu því enn var ekki búið að tengja kranann. Fyrr en varði stóð hún blaut upp fyrir 

höfuð og skrúbbaði sjávarseltu af rúðunum. Það veitti Kríu ótrúlega ánægjutilfinningu 

að horfa á skítinn renna niður á stéttina fyrir framan og hún iðaði í skinninu að sjá 

hvernig yrði innanhorfs þegar þrifunum væri endanlega lokið. Í huganum gerði hún 

lista yfir það sem hún yrði að kaupa fyrir verkið. Hreinsiefni og tuskur augljóslega, 

það litla sem hún átti myndi duga skammt. Skrúbba og þvegla, hátt í tug af ljósa-

perum. Og svo þyrfti að mála veggina og líkast til lakka afgreiðsluborðið, jafnvel 

hillurnar líka. Og gólfið þegar hún væri búin að rífa upp teppið. Það þýddi sandpappír, 

málningu, lakk og slatta af penslum. Eitt andartak fann hún hvernig þyrmdi yfir hana 

sami efinn og kvöldinu áður, en hún ýtti honum ákveðin frá sér. Hvernig borðar 

maður fíl? minnti hún sjálfa sig á. Einn bita í einu. 

Það var komið framundir hádegi þegar gluggaþrifunum var lokið jafnt að innan 

sem utan. Það var yndislegt að sjá hve miklu munaði um sólina þegar hún fékk loks 

að skína óhindruð inn. Húsnæðið varð allt bjartara og heimilislegra en að sama skapi 

sást skíturinn mun betur. Kría settist upp á afgreiðsluborðið og horfði hugsi í kringum 

sig. Þrátt fyrir rykið og rakaskemmdirnar hafði augljóslega ekki verið gengið illa um. 

Það var þó ekki um annað að ræða en að rífa gólfteppið upp, það var bæði blettótt og 

gatslitið. Kría hlakkaði ekki til ryksins sem myndi þyrlast upp við það. Hún bætti ryk-

grímum á innkaupalistann í huganum.  
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Hún yrði augljóslega að forgangsraða. Það var ekki hægt að mála fyrr en búið var 

að þrífa, og það tók því ekki að þrífa fyrr en búið var að fleygja út gólfteppinu. Til að 

geta það yrði hún að losa allt draslið af gólfinu. Og ekki mátti gleyma dótinu í bak-

herberginu. Verst hvað það var dimmt. Ætli væri ekki best að byrja á því að skreppa í 

Kaupfélagið að kaupa ljósaperur.  

Kría stökk niður af afgreiðsluborðinu og teygði sig. Hana verkjaði nú þegar í 

herðarnar og handleggina eftir gluggaþrifin, hún yrði að passa upp á kroppinn ef hann 

átti að standa með henni í þessum átökum. Hún klæddi sig í rennda hettupeysu yfir 

sápublautan og sveittan bolinn og rölti niður Ystugötu í Kaupfélagið á votum striga-

skónum. Það voru óvenju margir á ferli enda hádegi og veður gott. Flestir heilsuðu 

Kríu með nafni og hún tók hressilega undir og brosti sínu breiðasta. Forvitin augu eltu 

hana. Hugsanlega voru þorpsbúar að velta því fyrir sér af hverju hún væri svona til 

fara, hún sem var venjulega svo snyrtileg. Líklegra var þó að einhver hefði komið 

auga á hana við gluggaþrifin á Vinaminni. Í Litluvík var eitt auga allra augu, svo fljótt 

ferðuðust fréttir manna á milli og því mátti reikna með að allt þorpið væri nú að farast 

úr forvitni.  

Það stóð heima að þegar hún gekk að afgreiðsluborðinu með körfu fulla af 

hreinsivörum ásamt ljósaperum, vinnuhönskum, dagsgamalli samloku með roastbeef 

og gosflösku til að svala þorstanum þá gat Gugga kaupfélagsstjóri ekki lengur setið á 

sér. „Hvað í ósköpunum ertu að gera í kjallaranum hjá Sollu?“ 

Kría hikaði. Henni fannst hún varla geta ljóstrað upp um áform sín fyrr en öruggt 

var að það yrði af þeim. Ef hún segði ekkert var hins vegar eins líklegt að til yrði 

lygasaga sem erfitt yrði að losna við. Hún leit í kringum sig og sá að fleira fólk hafði 

komið inn í verslunina á meðan hún var að tína í körfuna og allir biðu í ofvæni eftir 

svari.  

„Þrífa til að byrja með,“ sagði hún. „Svo sjáum við til.“ 

Gugga glápti á hana furðu lostin. „Þrífa? Ekki ætlarðu að flytja inn? Til hennar 

Sollu?“ 

Tónninn var ekki beint óvinsamlegur en það var þó eitthvað í honum sem fékk 

Kríu til að staldra við. „Nei, ekki hafði ég hugsað mér það,“ sagði hún. „Ég hef það 

gott á Sunnuhvoli. Þetta er fyrir annað.“ 

Gugga kinkaði ákaft kolli og beið augljóslega eftir frekari útskýringu en Kría 

brosti bara og rétti henni kortið sitt. Á meðan hún setti vörurnar í poka og gekk frá 
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greiðslunni var hún óþægilega meðvituð um Smávíkingana að baki sér sem biðu 

spenntir eftir að heyra meira. Hún þakkaði fyrir sig og reyndi að leiða hjá sér hvískrið, 

samt gat hún ekki komist hjá því að heyra: „Það er bara svona,“ og „Þetta sagði ég,“ 

án þess þó að skilja í hvað þau væru að vísa.  

Þegar Kría kom aftur í Vinaminni byrjaði hún á að skrúfa í ljósaperurnar. Hún 

þurfti að standa á kolli til að ná upp í efstu stæðin og hélt niðri í sér andanum þegar 

hann riðaði hvað eftir annað á völtum fótunum. Allt gekk þó slysalaust fyrir sig og 

þegar hún skaut upp tenglunum á rafmagnstöflunni lýstist staðurinn upp eins og 

dansgólf við lokun. Kría hóf sig aftur upp á afgreiðsluborðið og sat þar dinglandi 

fótunum, með samlokuna í annarri hendi og gosflöskuna í hinni, hörkuánægð. Þetta 

gat hún. 

Allt í einu bar skugga á rykugt gólfteppið. Eitt augnablik hélt Kría að þorpsbúar 

væru komnir til að guða á gluggana en þegar dyrnar opnuðust steig Sólveig inn. Hún 

leit í kringum sig þar til augun staðnæmdust á Kríu.  

„Þú ert ekki guggnuð enn sé ég,“ sagði hún. 

„Ekki nálægt því,“ svaraði Kría hress í bragði og rétti ósjálfrátt úr bakinu. „Bara 

að taka mér smá pásu, svo held ég áfram. Maður verður nú að næra sig.“ 

Sólveig leit á samlokuna og fitjaði upp á nefið en sagði ekkert. Þess í stað gekk 

hún um og skoðaði í hvern krók og kima í nýfenginni birtunni. Kría fylgdist með 

henni. 

 „Ég skrapp í Kaupfélagið,“ sagði hún þegar þögnin dróst á langinn, „Gugga hélt 

varla vatni, hún var svo spennt að vita hvað ég væri að gera hérna.“  

Sólveig rétti úr sér þar sem hún hafði kropið við annan útvegginn að skoða 

rakaskemmdir eftir vetrarfrostið og leit á Kríu, óræð á svip. „Og hvað sagðir þú?“ 

„Ekki neitt. Mér fannst það ekki tímabært ef þetta skyldi ekki ganga upp.“ 

Sólveig horfði á hana hugsi en kinkaði svo kolli og brosti lítillega. „Skynsam-

legt.“ Hún fór aftur að ganga með fram veggjum, bankaði hér og þar og þreifaði 

annars staðar. Svo leit hún á kassana og garðverkfærin. „Viltu ekki losna við þetta?“ 

Kría stökk niður af afgreiðsluborðinu. „Jú, takk.“  

Skúrinn var lítill og áfastur húsinu bakatil. Hann var þegar troðfullur af verk-

færum, kössum og öðru drasli. Þær stóðu báðar og virtu kraðakið fyrir sér um stund. 

Sólveig andvarpaði að lokum og benti á örlítið pláss upp við annan vegginn. „Troddu 

verkfærunum þarna. Kassarnir verða að bíða þar til ég kemst í að taka til.“ 
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„Ég get alveg hjálpað,“ bauð Kría. „Fyrst ég er að troða mér svona upp á þig.“ 

Sólveig hló snöggt. „Passaðu að láta slúðurhænurnar ekki heyra í þér.“  

Áður en Kría gat spurt hvað hún ætti við snérist Sólveig á hæli og stikaði aftur 

fram fyrir húsið. Kría flýtti sér á eftir henni og þær fóru aðra ferð með afganginn af 

verkfærunum og fluttu kassana inn í bakherbergið áður en Sólveig sagðist þurfa að 

drífa sig. Það var undarlega tómlegt þegar hún var farin. Eftir nokkra stund skokkaði 

Kría heim á Sunnuhvol og sótti útvarpið úr eldhúsglugganum, kaffi á brúsa og epli til 

að ná óbragðinu af samlokunni úr munninum. Svo hélt hún áfram að vinna. 

 

Næstu daga vaknaði hún eldsnemma á hverjum morgni, skrölti fram úr rúminu skökk 

og skæld og staulaðist yfirleitt ekki heim aftur fyrr en seint að kvöldi, jafnvel ekki fyrr 

en undir miðnætti, sveitt og skítug og algerlega úrvinda. Sólveig kíkti til hennar 

daglega, aðallega til að humma og hrista höfuðið áður en hún minnti Kríu á allt sem 

enn ætti eftir að gera og spyrja hvað liði rekstrarleyfinu, það stoðaði nú lítið að standa 

í öllu þessu veseni ef ekkert yrði úr fyrirtækinu. Kría beit á jaxlinn og neitaði að láta 

hana hafa áhrif á sig en sendi samt sem áður föður sínum tölvupóst til áminningar.  

Gólfteppið lá nú upprifið í hrúgu bak við hús og beið þess að vera flutt á rusla-

haugana. Undir teppinu reyndust vera dökk eikarborð sem voru ótrúlega vel með farin 

enda höfðu þau greinilega verið pússuð og lökkuð reglulega áður en ákveðið var að 

hylja þau. Þykkt lakkið hafði varið viðinn gegn hvers kyns raka og óhreinindum sem 

höfðu síast gegnum teppið. Húsnæðið fékk á sig alveg nýjan svip við breytinguna, 

varð virðulegra, líkt og gólfið bæri vitni um allar kynslóðirnar sem höfðu þrammað á 

því í gegnum tíðina.  

Á meðan hún vann hugsaði Kría um litaval og innréttingar, hvað myndi fara best 

við þennan fallega dökka við. Henni líkaði blái liturinn á veggjunum, hún hlyti að 

geta fundið svipaðan til að mála yfir. Húsgögnin ættu að vera eldri hönnun, þægindin í 

fyrirrúmi án þess þó að fórna heildarsvipnum. Leirtauið ætti að vera ljóst, ekki of 

gróft. Í stíl við bollastell eldri kynslóða. Eitthvað þyrfti svo að hengja á veggina. Hún 

gæti kannski fundið gamlar ljósmyndir teknar af bæjunum í kring, höfðað þannig til 

ættjarðarástar sveitunga sinna jafnt sem sagnfræðifíknar ferðamanna. Það gæti líka 

verið gaman að taka einn vegg frá fyrir „Málverk mánaðarins“. Nóg var af fólki í 

sveitinni sem taldi sig listrænt – þó um það mætti reyndar deila – það yrði örugglega 

fegið að fá tækifæri til að sýna verk sín á „Le Petit Café“. Æi nei, aðeins of snobbað. 



 23 

Kaffikot? Kaffikofinn? Bókakofinn? Bókakaffikofinn? Fjandinn hafi það, þetta ætlaði 

ekki að vera auðvelt! Kannski Sólveigu dytti eitthvað í hug. 

Satt að segja reikaði hugur Kríu nokkuð oft til Sólveigar, hvort sem hún stóð 

sveitt við þrifin eða lá uppgefin í rúminu að kvöldi til. Hún stóð sig að því trekk í 

trekk að velta því fyrir sér hvað Sólveigu myndi þykja um hitt eða þetta og hvernig 

henni líkaði yfirleitt að hafa Kríu í húsinu. Kría sperrti eyrun við vinnuna þegar hún 

heyrði braka í gólfinu á hæðinni fyrir ofan, ef vera skyldi að Sólveig væri á leið niður 

til hennar. Þegar rykið og erfiðið við að rífa upp gólfteppið var við það að bera hana 

ofurliði var tilhugsunin um hversu hissa Sólveig yrði yfir dugnaðinum hennar helsta 

hvatning. Harðsperrurnar daginn eftir voru að hennar mati alveg þess virði að sjá 

svipinn á Sólveigu þegar gólfið var komið undan teppinu. 

Ekki að Sólveig hefði gert nokkuð til að verðskulda þessa athygli. Gagnrýnin af 

hennar hálfu var oftar letjandi en uppbyggileg. Hún var stuttaraleg í fasi, þurr á 

manninn og helst til of hreinskilin á köflum. Þrátt fyrir það gat Kría ekki annað en 

laðast að henni. Eitt einlægt bros frá Sólveigu nægði til að Kría gleymdi öllu því 

neikvæða sem á undan hafði gengið og lagði sig enn meira fram, í von um að fá annað 

bros eða jafnvel hlátur. Henni fannst hún þurfa að sanna sig ekki einungis fyrir sjálfri 

sér og foreldrum sínum heldur líka fyrir Sólveigu. Þyrfti að sýna að hún væri annað 

og meira en örvinglað leirskáld úr höfuðborginni, að hún gæti komið þessu fyrirtæki á 

laggirnar og rekið það síðan sómasamlega. Hver hreinn blettur var henni ákveðinn 

sigur, hvert klárað verk fyllti hana stolti. Það var kannski ekki að undra að hún gengi 

fram af sér. 

 

Laugardagsmorgunninn rann upp bjartur og fagur og svo sársaukafullur að Kría brast 

næstum í grát þegar hún rankaði við sér. Hún gerði heiðarlega tilraun til að velta sér 

fram úr rúminu en strengirnir héldu henni í slíkum heljargreipum að hún seig 

stynjandi aftur niður á koddann. Hún var glorhungruð og skraufþurr í kverkunum og 

sprengfull blaðran hótaði að taka til sinna ráða en jafnvel það dugði ekki til að koma 

henni á lappir. Það kæmi henni satt að segja ekki á óvart þó hún gæti aldrei stigið í 

fæturna framar. Full sjálfsvorkunnar og vonleysis lokaði Kría augunum. 

Hún vissi ekki af sér aftur fyrr en brennandi heit og skær sólin vakti hana úr 

verkjamóki. Ringluð pírði hún augun að opnum glugganum og gardínunum sem 

bærðust í golunni. Hún hafði örugglega lokað og dregið rækilega fyrir kvöldið áður, 
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það var hún viss um, enda fékk hún yfirleitt höfuðverk af því að sofa í birtu. Skyndi-

lega heyrði hún fótatak frammi á stigapalli en áður en henni vannst tími eða orka til að 

stökkva á fætur, opnuðust svefnherbergisdyrnar og Sólveig steig inn með kaffi-bolla í 

annarri hendinni og vatnsglas í hinni. 

„Nú, þú ert þá vöknuð,“ sagði hún og setti glasið og bollann frá sér á náttborðið. 

„Ég var farin að halda að ég þyrfti að kalla á lækni.“ 

„Hvað ert þú að gera hérna?“ spurði Kría. „Hvernig komstu eiginlega inn?“ 

„Það var ólæst,“ sagði Sólveig og hlammaði sér í hægindastólinn við gluggann. 

Hún seildist í buxnavasann, dró upp glas af verkjatöflum og setti á náttborðið. „Hérna, 

komdu þessu ofan í þig.“ 

Sængin rann niður í kjöltu þegar Kría settist með erfiðismunum upp og hún greip 

hana í ofboði og vafði þéttar utan um nakinn líkamann. Hún var ekki spéhrædd að 

eðlisfari en það var eitt að spranga nakin innan um aðrar jafnberar kerlingar í sundi og 

annað að bera sig inni í svefnherbergi með fullklædda manneskju sitjandi við rúm-

stokkinn. Kría hristi tvær verkjatöflur í lófann og gleypti þær með vatninu, seildist svo 

í kaffibollann og saup varlega á. Kaffið var nákvæmlega eins og hún vildi hafa það, 

með lögg af mjólk og einum sykurmola. Kría vissi ekki hvort henni ætti að þykja það 

indælt eða óþægilegt að Sólveig hefði tekið svona vel eftir þetta eina sinn sem þær 

drukku kaffi saman. Svona í ljósi þess að konan var nú komin óboðin inn á rúmgafl 

hjá henni. „Hvað ertu eiginlega að gera hérna?“ endurtók hún. 

Sólveig yppti öxlum. „Mér fannst betra að athuga málið þegar leið á daginn án 

þess að þú létir sjá þig. Þú ert búin að vera svo dugleg, mér þótti ólíklegt að þú létir 

svona fallegan dag fara til spillis nema eitthvað væri að.“ 

„Leið á daginn? Hvað er klukkan eiginlega?“ spurði Kría ringluð. 

Sólveig leit á úrið. „Hún er að verða þrjú.“ 

„Þrjú? Jesús minn!“ Kría lagði frá sér kaffibollann. „Það er ekki von að ég sé í 

spreng,“ tautaði hún. „Geturðu rétt mér bolinn þarna?“ 

Sólveig teygði sig í fatahrúguna á gólfinu og leit svo kurteisislega undan á meðan 

Kría dró bolinn varlega yfir höfuðið. Sem betur fer náði hann niður á mið læri því hún 

gat engan veginn fengið af sér að biðja Sólveigu um að rétta sér brækurnar líka. Kría 

steig óstyrk fram úr og staulaðist svo inn á bað. Hún gaf sér varla tíma til að læsa 

dyrunum áður en hún lét sig falla á klósettið með andvarpi. Þegar hún hafði lokið sér 

af, að því er virtist heilu stórfljóti síðar, stóð hún upp, sturtaði niður og leit í spegilinn. 
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Það var verra en hún hélt. Ekki einungis var hárið úfið og andlitið skreytt koddaförum 

heldur var hún svo föl undir freknunum að baugarnir virtust marbláir. Þrátt fyrir að 

hafa farið í snögga sturtu kvöldið áður var hún þar að auki enn svört í nösunum og 

þegar hún stakk fingri í eyrað reyndist ástandið álíka slæmt þar.  

Kríu hitnaði í framan. Eins og það væri ekki nóg að hafa verið gripin nakin í 

rúminu, þurfti hún að líta út eins og fuglahræða þar að auki? Hún nuddaði á sér 

andlitið og renndi fingrum í gegnum hárið en það gerði einungis illt verra. Hér þurfti 

meira til. Kría andvarpaði, smeygði sér úr bolnum og skrúfaði frá sturtunni.  

Þegar hún kom hrein og nýstrokin aftur fram var búið að fjarlægja vatnsglasið og 

verkjatöflurnar en kaffibollinn stóð enn á borðinu. Kría settist á rúmstokkinn og fékk 

sér sopa. Kaffið var orðið volgt. Kría gretti sig og lagði bollann aftur frá sér. Þetta var 

nú meira ástandið. Hún vissi varla hvort henni var verr við, að láta grípa sig svona í 

rúminu eða að hafa þvert á allar áætlanir gengið algerlega fram af sér. Sama hvort var 

þá gekk ekki að fela sig inni í herbergi.  

Hún gat ekki hugsað sér að fara í skítug vinnufötin, enda efaðist hún um að hún 

hefði orku í að gera nokkuð í dag. Þess í stað fór hún í ljósar léreftsbuxur og 

vínrauðan hlýrabol og smeygði sér í græna gollu utanyfir. Hún leit snöggt í svefn-

herbergisspegilinn og varpaði öndinni léttar. Hárið var rakt og liðað eftir því og húðin 

var rjóð undan heitri sturtunni. Augun voru þreytuleg en baugarnir voru nærri horfnir. 

Það var mikil framför frá lifandi líkinu sem blasti við henni tuttugu mínútum áður. 

Ilmur af kaffi og ristuðu brauði tók á móti henni þegar hún fetaði sig hægt niður 

stigann og inn í eldhús. Sólveig sat við eldhúsborðið með kaffibolla að fletta í viku-

gömlu eintaki af Fréttablaðinu. Hún leit upp og virti Kríu fyrir sér þegar hún kom inn.  

„Skárra, en ekki mikið,“ sagði hún og hristi höfuðið þegar Kría lét sig síga 

varlega á eldhússtól. „Hvað liggur þér svona á að þú þurfir að drepa þig á þessu?“ 

„Ég fór bara aðeins fram úr mér,“ tautaði Kría og fór hjá sér. „Mér liggur ekkert 

sérstaklega á, mér finnst þetta bara svo gaman.“ 

Sólveig hleypti brúnum. „Að þrífa skít?“ 

„Að sjá hvað kemur undan skítnum,“ útskýrði Kría. „Eins og gólfin. Viðurinn er 

ótrúlega fallegur.” 

„Þú hefðir kannski átt að verða smiður en ekki ljóðskáld, það virðist liggja betur 

fyrir þér.“ Sólveig hnykkti höfðinu í átt að eldhússkenknum. Kría leit þangað og sá sér 

til mikillar skelfingar eina af stílabókunum sínum liggja á bekknum.  
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„Varstu að hnýsast í mín einkamál?“ hreytti hún út úr sér, niðurlægð. Hún var svo 

reið að hún kveinkaði sér ekki einu sinni þegar hún rauk á fætur og hrifsaði til sín 

bókina. „Er ekki í lagi með þig?“ 

Sólveig virtist ekkert kippa sér upp við ofsafengin viðbrögðin. „Hún lá nú bara 

þarna. Ég hélt þetta væri uppskriftabók.“ Hún andvarpaði þegar Kría fnæsti af reiði. 

„Slakaðu á. Ég las ekkert í henni. Um leið og ég sá hvað var, lagði ég hana frá mér.“ 

„Hvernig veistu þá að mér gangi illa að skrifa?“ spurði Kría tortryggin. 

„Það er krassað yfir meirihlutann.“ 

Kría leit á bókina og fletti svo snöggt í gegnum þær fáu síður sem búið var að 

skrifa – og já, krota – á. Hún mundi ekki eftir því að hafa skrifað helminginn, hvað þá 

að hafa krassað svona miskunnarlaust yfir orð sín. Hún stakk bókinni ofan í skúffu og 

settist aftur niður. Hún vissi ekki hvort henni þótti verra, að það skyldi hafa komist 

upp um hversu illa henni gengi að skrifa eða að það skyldi vera Sólveig sem sá það. 

„Mér er illa við að sýna fólki ókláraða texta,“ muldraði hún. „Það er ekki eins og 

þetta sé það eina sem ég hef skrifað,“ bætti hún svo við ef Sólveig skyldi telja þetta 

eina afraksturinn eftir heilt ár í þorpinu. „Ég á nokkrar svona. Ég skrifa líka mest í 

tölvu. Og ekki bara ljóð, líka annað. Allskonar texta.“ Henni hafði aldrei þótt hún 

hljóma jafn ósannfærandi. 

„Jæja. Áttu þá eitthvað klárað sem ég má lesa?“ spurði Sólveig. Kría hvessti á 

hana augun, viss um að nú væri verið að gera grín að sér, en Sólveig mætti augna-

ráðinu róleg. „Ég er kannski ekki skáld en ég les heilmikið. Ef þú vilt fá mitt álit á 

einhverju.“  

Kría hikaði. „Ég veit það ekki. Þetta er allt frekar persónulegt.“ 

„Ertu þá bara að skrifa í skúffuna? Fyrst það er allt svona persónulegt.“ 

Kría vissi ekki hvernig hún ætti að snúa sig út úr þessu. Sumum hlutum var bara 

betra að halda út af fyrir sig. „Kannski ég lofi þér að lesa eitthvað seinna,“ vék hún sér 

undan.  

Sólveig brosti eins og hana grunaði að seinna þýddi í rauninni aldrei. „Jæja, ég 

held samt að þú ættir að taka þér frí í dag. Bæði frá skriftum og þrifum.“ Hún stóð á 

fætur og náði í brauð úr ristinni, opnaði svo ísskápinn eins og ekkert væri sjálf-

sagðara, og sótti þaðan smjör, álegg og appelsínusafa. „Drífðu í þig smá snarli, svo 

förum við í bíltúr.“ 

„Bíltúr?“ spurði Kría forviða en tók samt til við að smyrja brauðið. „Við tvær?“ 



 27 

„Nema þú viljir bjóða fleirum með,“ sagði Sólveig og sneri sér undan en Kría sá 

hana samt hnykla brýrnar lítillega, eins og tilhugsunin væri henni ekki að skapi.  

„Nei, nei, ekkert þannig. Ég bara …“ Kría þagnaði, óviss hvernig hún ætti að 

koma orðum að undrun sinni. Hún einfaldlega minntist þess ekki að hafa nokkurn 

tímann séð Sólveigu í slagtogi við neinn, hvorki Smávíkinga né sveitamenn, svo hvað 

fékk hana til að bjóða Kríu með sér í bíltúr? Áður en þögnin næði að dragast vand-

ræðalega á langinn tók Kría á sig rögg og brosti til Sólveigar. „Hvert eigum við að 

fara? Ég held ég treysti mér að minnsta kosti ekki til að klífa fjöll.“ 

Sólveig hallaði sér aftur að eldhúsbekknum, greinilega létt, og brosti. „Nei, ég 

held það sé lítið vit í því. Mér datt í hug að við gætum keyrt inneftir, jafnvel skellt 

okkur í Pollinn. Hitinn myndi gera þér gott.“ 

Pollurinn var opinbert leyndarmál Litluvíkur, náttúrulaug sem sveitamönnum 

hafði af einstakri lagni og lygi láðst að skrá í ferðabæklinga svæðisins. Laugin var 

nefnilega sögð sótt heim af álfum og öðrum verum sem héldu verndarhendi yfir 

víkinni og þótt sveitamenn væru sólgnir í fé ferðamanna hættu þeir ekki á að styggja 

heillavætti sína. Pollurinn var úr alfaraleið, vegurinn varla ökufær jeppum hvað þá 

smábílum, og engin aðstaða önnur en þúfur og stöku grávíðir til að afklæðast á 

bakvið. Kría hafði einungis komið þangað einu sinni síðasta sumar og þá varð hún að 

skilja Priusinn sinn eftir við aðalveginn og ganga restina af leiðinni. Sólveig átti hins 

vegar gamlan en traustvekjandi Landróver sem yrði ekki í vandræðum með að 

skrönglast slóðina á enda. 

Kría dreif í sig morgunverðinn, sem var í raun síðdegiskaffi, og staulaðist svo inn 

í þvottahús að sækja sundbol og handklæði á meðan Sólveig skaust heim að taka sig 

til. Þótt langt væri liðið á daginn var enn hlýtt úti og sólin myndi haldast á lofti 

langleiðina að miðnætti eða þar til hún hyrfi bakvið Víkurbreið. Kría greip samt til 

öryggis ullarteppi og setti nýlagað kaffið á brúsa með loki sem mátti nota fyrir bolla. 

Hún átti óupptekinn pakka af beinhörðu mjólkurkexi sem hún stakk líka í pokann og 

kippti með sér léttum jakka ef það skyldi kólna með kvöldinu. 

Sólveig sat í Landróvernum þegar Kría kom út á hlað. Hún kleif með erfiðis-

munum upp í hátt framsætið, henti bakpokanum aftur í og setti jakkann í sætið á milli 

þeirra. Sólveig sendi henni snöggt bros áður en hún skaut jeppanum í gír og hann 

kipptist af stað. Þorpsbúar gláptu ófeimnir þegar þær keyrðu Ystugötu út úr bænum. 



 28 

Kría lét sem ekkert væri en hún velti því fyrir sér hvað Sólveigu þætti um þessa 

forvitni Smávíkinga. 

„Það verður eitthvað sagt núna,“ sagði Sólveig hæðnislega eins og hún hefði lesið 

hugsanir Kríu. Þrátt fyrir léttan tóninn var harka í svipnum, blá augun horfðu stíft 

fram á veginn og Kría var ekki frá því að hnúarnir hvítnuðu á stýrinu. 

„Lofum þeim að tala ef þau hafa ekkert betra að gera,” sagði hún og kom sér 

betur fyrir í sætinu. „Sama er mér.“ 

Sólveig leit snöggt á hana. „Sama? Þú veist ekkert hvað þau eru að segja.“ 

Kría veifaði kæruleysislega hendinni. „Þú ert skrítin, ég er skrítin, við erum báðar 

stórfurðulegar. Er það nærri lagi?“ 

„Nokkuð nærri, ætli það ekki,“ sagði Sólveig og brosti lítillega. Hún drap 

fingrum á stýrið og teygði sig svo í útvarpið. Tónlist frá níunda áratugnum hljómaði 

úr hátölurunum í boði enn eins nostalgíuþáttarins á Rás 2. Kría var farin að raula með 

áður en hún vissi af og brosti þegar Sólveig tók undir eftir dálitla stund.  

Þær mættu nokkrum bílum á leiðinni, aðallega erlendum ferðamönnum og 

flutningabílum, en þeim fækkaði eftir því sem innar kom í fjörðinn. Eftir að þær 

beygðu inn á slóðina sem lá að Pollinum urðu þær ekki varar við nokkurn mann. Kría 

hélt sér dauðahaldi til að hlífa aumum vöðvunum við hnykkjunum í jeppanum þar 

sem hann dröslaðist eftir holóttri slóðinni. Hún hafði kastað af sér gollunni stuttu eftir 

að þær lögðu af stað, enda heitt í bílnum, og sveitt bakið límdist við gervileðrið á 

sætinu. Loks ýtti hún opnum hliðarglugganum og lét volgan vindinn leika um sig. 

Hún gat varla beðið eftir að renna sér ofan í laugina. Jafnvel þótt það þýddi að hún 

myndi berhátta sig aftur fyrir framan þessa nýju vinkonu sína. 

Ja, vinkonu og vinkonu. Kría gaut augum á Sólveigu sem horfði afslöppuð fram á 

veginn. Það var ekki nema rétt rúmur sólarhringur síðan Kría reyndi að brydda upp á 

léttum samræðum við Sólveigu í hádegispásunni og hlaut einungis áhugalaus eins-

atkvæðis orð að launum. Og nú voru þær á leið saman í bað eins og ekkert væri sjálf-

sagðara? 

„Jæja, þá erum við komnar,“ sagði Sólveig allt í einu. Kría leit útum rykuga 

framrúðuna á stórkostlegt útsýnið sem blasti við. Hlíðin var fögur, þúfurnar skreyttar 

blóðbergi, mosa og vorgrænum stráum og það sást glitta í heiðblátt vatn laugarinnar. 

Hvergi var bifreið að sjá, hvað þá mannveru. Sólveig renndi jeppanum út í kant, drap 

á vélinni og þær stigu út. Þögnin var yndisleg eftir hávaðann í Landróvernum, 
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einungis rofin af einstaka lóu á vappi og hrafni sem sveif krunkandi yfir höfðum 

þeirra. Kría lygndi aftur augunum og andaði að sér hlýjum ilminum af vori og 

íslenskri náttúru. Golan lék um andlitið, sólin kyssti berar axlirnar. Kría fékk sting í 

hjartað. Ef hún væri alvöru ljóðskáld en ekki skrifstíflaður loddari gæti hún skrifa 

lofkvæði um þetta augnablik, þennan fullkomna íslenska vordag.  

„Ertu komin í trans?“  

Kría hrökk við. Hún leit á Sólveigu sem hristi bara höfuðið góðlátlega og vippaði 

sér svo án nokkurra málalenginga úr bolnum, sparkaði af sér skónum og smeygði sér 

úr gallabuxunum. Hún var dökk á hörund miðað við hve stutt var liðið á sumarið, 

brjóstin voru stinn og löguleg og undan nærbrókunum gægðist blásvartur brúskur.  

Kría roðnaði, sneri sér snöggt undan og flýtti sér aftur fyrir bílinn. Bakpokinn 

með sundfötunum hafði dottið á gólfið og Kría teygði sig í hann, fegin að geta falið 

sig á bakvið bílhurðina á meðan hún afklæddi sig. Hún leit snöggt fyrir hornið og sá 

að Sólveig var komin í rauðan sundbol og var að stika yfir þúfurnar að lauginni.  

„Svona drífðu þig,“ kallaði hún óþolinmóð. „Enga feimni.“ 

„Ég er að koma,“ svaraði Kría og flýtti sér úr fötunum, lagði þau á aftursætið og 

smeygði sér svo í sundbolinn. Hún vafði handklæðinu um sig miðja og gekk að 

lauginni. Mosinn og lyngið kitlaði hana í iljarnar.  

Sólveig hafði lygnt aftur augunum en opnaði þau þegar hún heyrði skrjáfa í 

gróðrinum. „Hann er vel heitur, það ætti að ná úr þér mesta stirðleikanum.“ 

Kría lagði frá sér handklæðið og steig varlega ofan í laugina. Um leið og hún lét 

sig síga niður í heitt vatnið varpaði hún öndinni léttar. Hún hafði ekki gert sér grein 

fyrir því hversu stíf og stirð hún var orðin fyrr en hitinn umlukti auma vöðvana. 

Laugin var rúmir tveir metrar í þvermál og mjúkur leir á botninum. Vatnið náði Kríu 

upp að brjóstum ef hún sat upprétt, en upp fyrir herðar ef hún hallaði sér aftur og 

hvíldi höfuðið á bakkanum. Veggir laugarinnar höfðu verið hlaðnir grjóti einhvern 

tímann snemma á síðustu öld en tíminn og náttúruöflin höfðu klætt bakkann mosa og 

grasi. Kría lokaði augunum og lét sólina leika um andlitið. Hún hafði þó haft vit á því 

að setja á sig sólaráburð áður en þær lögðu af stað. Henni var reyndar ekkert illa við 

freknur en stundum þótti henni þær helst til plássfrekar, sérstaklega á andlitinu.  

„Þetta er nú lífið,“ andvarpaði Sólveig. „Þú færð ekki svona huggulegheit í 

sundlauginni í Stærrivík.“ 
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„Ég hefði nú ekki slegið hendi á móti nuddpottinum samt,“ sagði Kría og hreyfði 

axlirnar varlega án þess að opna augun. Skyndilega var gripið þéttingsfast um aðra 

þeirra. Kría æpti af sársauka og minnstu munaði að hún færi á kaf í laugina.  

„Hvað er þetta, voðalega ertu hvumpin. Svona, lof mér að líta á þig,“ sagði 

Sólveig óþolinmóð. Hún var svo hörð á svipinn að Kría vissi ekki hvort yrði verra, að 

neita boðinu eða lenda í krumlunum á henni. „Engan aumingjaskap.“ 

Kría beit á jaxlinn, settist upp og sneri baki í Sólveigu. Hún greip andann á loft 

þegar Sólveig tók axlirnar föstum tökum. Það var eins og hnífur hefði verið rekinn í 

herðarnar. 

„Andskotinn, ertu svona slæm?“ sagði Sólveig heldur vingjarnlegri og létti takið 

þar til hún rétt þrýsti á með þumlunum. „Þetta gengur ekki, þú mátt ekki fara svona 

með þig. Þú endar á spítala með þessu áframhaldi.“ 

„Það er nú ekki alveg svo slæmt,“ stundi Kría og gnísti tönnum þegar Sólveig ýtti 

þumlunum niður hryggjarsúluna. „Ég þarf bara að mýkja mig aðeins upp.“ 

Sólveig hnussaði og nuddaði hana létt öruggum höndum. Undir öðrum 

kringumstæðum hefði Kría notið þess en núna átti hún nóg með að reyna að ná 

andanum, svo mjög verkjaði hana.  

„Þú þarft að taka nóg af verkjatöflum, drekka nokkra sjússa og liggja svo í heitu 

baði í að minnsta kosti klukkutíma. Vertu svo ekki með þennan asa. Er enginn sem 

getur hjálpað þér með þetta?“ 

Kría hristi höfuðið og jafnvel það nægði til að hún kveinkaði sér. „Það eru allir 

fyrir sunnan. Mömmu og pabba líður ekki vel nema í miðbæjarösinni, helst myndu 

þau vilja búa á miðju Lækjartorgi. Og bróðir minn á nóg með sitt. Hann er lögfræð-

ingur, konan hans er læknir og krakkarnir upprennandi ráðherrar og Ólympíugullhafar 

ef eitthvað er að marka grobbið.“ 

„Það er aldeilis flottheit. Og þú sest að í örlitlu þorpi á Austfjörðum. Ertu viss um 

að þú sért ekki ættleidd?“ 

Um leið og Kría skellti upp úr ýtti Sólveig á hnút undir herðablaðinu. Hláturinn 

breyttist í hálfgerðan skræk og Kría var við það að spretta á fætur og forða sér upp úr 

lauginni þegar hún fann skyndilega vellíðan streyma um kroppinn.  

„Þarna kom það,“ sagði Sólveig ánægð og færði sig frá. „Reyndu nú að hreyfa 

axlirnar en farðu varlega.“ 
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Kría liðkaði axlirnar og fann sér til mikillar furðu að strengirnir sem höfðu haldið 

henni í heljargreipum síðan hún vaknaði um morguninn voru á bak og burt þó að 

vöðvarnir væru enn aumir. „Hvernig í ósköpunum fórstu að þessu?“  

„Ég lærði nudd fyrir nokkrum árum, ætlaði opna stofu.“ 

Kría lét sig síga ofan í heitt vatnið. „En hvað? Hættirðu við?“ spurði hún og tyllti 

hnakkanum aftur á bakkann. 

Sólveig leit undan eins og hún sæi eftir því að hafa sagt nokkuð. „Fólk vill víst 

frekar fara á heilsugæsluna í Stærrivík,“ sagði hún stuttaraleg. 

Kría hleypti brúnum. Þótt hún hefði orðið vör við undarlega framkomu í garð 

Sólveigar, aðallega af hendi Guggu, hafði hún ekki gert sér grein fyrir því að það næði 

þetta langt. „Það veit ekki af hverju það er að missa,“ sagði hún. „Ef þú tekur enn við 

skjólstæðingum máttu setja mig á listann. Ég á örugglega eftir að þurfa á því að halda 

næstu vikurnar og ég nenni sko ekki að fara alla leið í Stærrivík!“ 

Sólveig sat þögul um stund. „Ef þú ert viss,“ sagði hún loks. 

„Alveg viss,“ sagði Kría ákveðin. „Fæ ég ekki annars nágrannaafslátt?“ 

„Eins og ég hafi efni á að gefa eina viðskiptavini mínum afslátt!“ sagði Sólveig 

hneyksluð en það vottaði fyrir brosi í munnvikinu og þegar Kría glotti til hennar og 

lyfti brúnum hristi hún höfuðið og hló lágt. 

Þær lágu lengi í lauginni og þögðu mestpartinn fyrir utan stöku óþarfa yfir-

lýsingar um hvað veðrið og sveitin væru yndisleg. Þegar tær og fingur líktust bleikum 

rúsínum sótti Kría nestið og þær settust á teppið á bakkanum með handklæði á 

öxlunum og dingluðu fótunum í vatnið á meðan þær mauluðu kex og skiptust á að 

súpa kaffi úr lokinu.  

„Takk fyrir að bjóða mér. Þetta var einmitt það sem ég þurfti á að halda,“ sagði 

Kría og brosti til Sólveigar um leið og hún rétti henni rjúkandi bollann. 

Sólveig brosti snöggt. Hún saup á kaffinu og horfði hugsi ofan í laugina, mettaða 

botnfalli sem hafði enn ekki náð að setjast. „Ég get nú svo sem alveg rétt þér hjálpar-

hönd,“ sagði hún eftir langa þögn. „Ef þú vilt.“ 

Kría leit á hana hissa. Sólveig hafði hingað til látið í veðri vaka að þessar fram-

kvæmdir kæmu henni ekkert við, svona að öðru leyti en því að henni þótti ónæði af 

þeim. „Ég yrði alveg guðslifandi fegin,“ viðurkenndi hún. „Þú hafðir rétt fyrir þér, ég 

gerði mér enga grein fyrir því hvað þetta væri mikil vinna.“ Hún hló lágt þótt henni 
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væri allt annað en skemmt. Satt að segja kveið hún óskaplega fyrir því að hefjast aftur 

handa eftir helgina. „Ég get samt ekki boðið þér nein laun. Ekki strax allavega.“ 

„Hvað með að þú bjóðir mér hlut í fyrirtækinu?“ spurði Sólveig og leit á hana, 

óræð á svip. Eitt augnablik var Kría vonsvikin yfir því að það væri ekki félags-

skapurinn sem Sólveig sóttist eftir. Sú tilfinning vék þó fljótt fyrir feginleika. Það 

myndi muna öllu að standa ekki í þessu ein, hvorki framkvæmdunum né rekstrinum. 

Oftar en einu sinni hafði þyrmt yfir hana við tilhugsunina um hversu mikil vinna væri 

framundan, að ekki væri minnst á erfiðið við að halda fyrirtækinu gangandi og hversu 

íþyngjandi það yrði að bera alla ábyrgðina ein. 

„Hversu stóran hlut?“ spurði hún varlega því þrátt fyrir allt þá var þetta hennar 

hugmynd. Og Sólveig hefði nú alveg getað boðið henni aðstoð fyrr, til dæmis áður en 

Kría eyddi heilum degi í að þrífa ógeðslegasta salerni í heimi! 

Sólveig brosti. „Helmings.“ 

Það var nú aðeins meira en hún hafði búist við. Eða var til í að gefa eftir.  

„Í skiptum fyrir hvað?“ 

„Fría leigu, aðstoð við endurbætur, deilda ábyrgð og útgjöld og að sjálfsögðu 

helmingshlut af gróðanum. Ekki að ég eigi von á að hann verði mikill. Eða þá 

nokkur.“ 

„Þetta virðist meira en helmingur,“ sagði Kría tortryggin.  

„Þú borgar hita og rafmagn,“ svaraði Sólveig. „Það jafnar þetta út. Og eitt enn: 

Opinberlega er kaffihúsið þitt.“ 

Kría hnyklaði brýrnar. „Hvað meinarðu? Ef við stöndum í þessu saman þá eigum 

við heiðurinn saman.“ 

Sólveig hló. „Heiðurinn? Þú ert bjartsýn. Trúðu mér, það er betra að þú sért skráð 

fyrir þessu ef við viljum fá sveitunga mína í heimsókn.“ 

Nei, nú var nóg komið. „Allt í lagi, út með það,“ sagði Kría. „Stakkstu undan 

einhverri kerlingunni? Kveiktirðu í Kaupfélaginu sem unglingur? Hvað er það? Af 

hverju kemur ykkur svona illa saman?“ 

Sólveig sletti kaffinu úr lokinu og skrúfaði það á brúsann, sneri sér svo að Kríu 

og kyssti hana snöggt beint á munninn. „Þá veistu það,“ sagði hún stutt í spuna, stóð á 

fætur og gekk burt. 

Kría sat sem steinrunnin. Það var ekki fyrr en bílhurðinni var skellt að hún 

rankaði við sér. Hún stökk á fætur og flýtti sér aftur fyrir bílinn, dauðhrædd um að 
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vera skilin eftir. Hún klæddi sig og henti blautum sundbolnum og handklæðinu aftur í, 

hljóp og tróð kaffibrúsanum og kexpakkanum í pokann og smeygði sér svo í sætið um 

leið og Sólveig startaði jeppanum. Blár reykur umlukti hann eitt augnablik, svo hrökk 

hann í gír. Sólveig bakkaði inn í lyngið og keyrði svo út á troðninginn til baka. Það 

var þögn þær tíu mínútur sem það tók að þræða slóðina aftur út á aðalveginn, fyrir 

utan urrið í vélinni og höktandi tónlistina í útvarpinu sem datt reglulega út. Það var 

ekki fyrr en þær voru komnar á malarveginn og höfðu ekið um stund sem Kría 

endurheimti röddina. 

„Við skulum hafa eitt á hreinu,“ sagði hún lágt en ákveðið. „Mér dettur ekki í hug 

að leyna því að þú eigir hlut í þessu. Litlavík er kannski krummaskuð en þetta er 

tuttugasta og fyrsta öldin! Þau verða bara að átta sig á því.“  

Sólveig þagði. 

„Í öðru lagi,“ hélt Kría áfram og dró andann djúpt, „þá er ég guðslifandi fegin að 

ég er ekki lengur ein.“ 

„Það borgar sig að hafa félaga, þótt ekki sé nema til að deila ábyrgðinni,“ sam-

þykkti Sólveig. Röddin titraði lítið eitt en henni var augljóslega létt. 

„Já. En ég var reyndar ekki að tala um fyrirtækið.“ 

Jeppinn skransaði og stöðvaðist út í kanti. Sólveig sneri sér að henni. „Hvað?“ 

Kría brosti vandræðalega. „Ég er líka fyrir konur. Ekki eingöngu, það fer eftir 

aðstæðum. En sem sagt. Konur. Við eigum það þá sameiginlegt.“ 

Sólveig starði á hana. Eftir nokkuð langa þögn leit Kría undan. Ekki að það yrði í 

fyrsta sinn sem hún mætti neikvæðum viðbrögðum, beggja vegna tjaldsins. Með því 

fyrsta sem hún lærði þegar hún fyrst kom út úr skápnum var að samkynhneigðir voru 

alveg jafn fordómafullir gagnvart tvíkynhneigð og gagnkynhneigðir. 

Allt í einu skellti Sólveig upp úr. „Ja, nú fórstu alveg með mig. Aldrei hefði mér 

dottið það í hug.“ Hún hristi höfuðið. „Og við tvær saman í bissness. Það ætti að gefa 

þeim eitthvað að tala um. Fyrsta hinsegin kaffihúsið á Austfjörðum!“ 

Kríu gat ekki annað en tekið undir hláturinn, henni var svo létt. „Bókakaffihús,“ 

leiðrétti hún. „Og fyrst við erum farnar að tala um gróða. Fjörutíu prósent hlut og ég 

verð yfir fyrirtækinu.“ 

„Fimmtíu,“ skaut Sólveig á móti. „Og við deilum sætinu.“ 

Kría hristi höfuðið. „Fjörutíu og fimm en þá skiptum við með okkur að vera í 

afgreiðslunni. Engan feluleik,“ minnti hún Sólveigu á þegar hún setti í brýrnar. 
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Sólveig dæsti. „Þér er ekki viðbjargandi. Fjörutíu og níu prósent. Síðasta boð.“ 

„Slegið.“  

Þær tókust brosandi í hendur. Sólveig setti jeppann aftur í gír og keyrði af stað á 

meðan Kría horfði út um gluggann og hugsaði staðfastlega um allt annað en kossinn. 

 

Kría var komin yfir tvítugt þegar hún fyrst áttaði sig á því að fleira kæmi henni til en 

sætir strákar. Það hafði ekki beint komið henni á óvart, frekar að það skýrði ýmislegt 

sem fram að því hafði verið henni örlítil ráðgáta, eins og af hverju hún lagði sig fram 

við að kynnast sumum stúlkum frekar en öðrum, svo ákaft að jaðraði við ofsóknir. 

Hún hafði átt í stuttu ástarsambandi við samstúdínu í háskólanum en það hafði aldrei 

komist á það stig að henni þætti ástæða til að segja foreldrum sínum frá því. Ekki að 

hún færi í felur, henni þótti bara tilgangslaust að lýsa yfir kynhneigð ef engin væri 

konan til að deila henni með.  

Það var ekki fyrr en bróðir hennar missti út úr sér miður hugguleg orð um þann 

kima samfélagsins einn heiðríkan regnbogadag í ágúst að hún gat ekki lengur á sér 

setið og hreytti í hann að hann ætti þá kannski að sleppa því að biðja hana að passa 

fyrir sig í framtíðinni fyrst honum þætti hún svona úrkynjuð. Henni til mikillar furðu 

og léttis tóku foreldrar þeirra þegar hennar málstað þótt þeim væri augljóslega 

brugðið. Jafnvel er hún hafði skýrt málið betur fyrir þeim studdu þau hana heils hugar.  

Vandinn við þessa opinberu viðurkenningu á tvíkynhneigðinni var hins vegar sá 

að foreldrar hennar virtust halda að henni fylgdi skotleyfi á öll samskipti hennar við 

aðrar konur í sömu eða svipaðri stöðu. 

„Ja hérna,“ sagði faðir hennar þegar Kría hringdi til að segja honum frá sam-

starfinu. „Ertu bara að slá þér upp?“ 

„Ha? Nei, auðvitað ekki,“ sagði Kría snöggt og fann hvernig hún roðnaði.  

„Nú, er Sólveig ekki þannig?“  

Hann hljómaði svo vonsvikinn að Kría vissi ekki fyrr til en hún hafði svarað: „Jú, 

reyndar en við erum bara viðskiptafélagar.“ Og bölvaði sjálfri sér í hljóði þegar pabbi 

hennar tókst allur á loft. 

„Nei, en gaman fyrir þig. Það er nú kominn tími til, þú ert búin að vera svo lengi 

ein. Hugsa sér, að hitta á einu samsinna konuna á svæðinu. Ja hérna hér. Forlögin, 

Kría mín. Þau láta ekki að sér hæða.“ 

 „Einu? Pabbi, við ræddum þetta, manstu? Tölfræðin segir – “ 
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„Er Kría komin með konu?“ heyrðist í mömmu hennar handan línunnar. „En 

gaman. Segðu henni að senda mynd. Hvað heitir hún?“ 

„Sólveig,“ svaraði maðurinn hennar. „Já, þú verður endilega að senda okkur 

mynd. Er hún sæt?“ 

Það kom á Kríu. „Hún er alveg ágæt,“ tuldraði hún, „en pabbi, ég sagði þér. Þetta 

eru bara viðskipti.“ 

„Já, já, núna. En þegar hún kynnist þér betur og kemst að því hvað þú ert frábær 

stúlka, þá verður hún fljót að stökkva til. Þú ert nú svo hugguleg, Kría mín, hún fær 

það varla betra þarna í fámenninu. Á hún börn? Það myndi auðvelda málið. Þótt þið 

gætuð auðvitað alltaf fengið einhvern til þess að hjálpa ykkur með það. Nóg af 

einmana karlmönnum á Austfjörðum get ég ímyndað mér.“ Hann hló. „Já, nei, ég segi 

bara svona.“ 

„Geturðu sent mér pappírana þegar þeir eru tilbúnir? Takk fyrir hjálpina, pabbi. 

Við heyrumst.“ Hún flýtti sér að leggja á áður en pabba hennar dytti fleiri óviðeigandi 

umræðuefni í hug. Svo fór hún fram í eldhús að hita sér te fyrir svefninn. Sólveig 

hafði kvatt hana eftir laugarferðina með fyrirmælum um að taka því rólega, hún vildi 

alls ekki sjá Kríu í Vinaminni fyrr en í fyrsta lagi á mánudaginn. Kría hafði látið 

undan enda fann hún að hún þurfti á hvíldinni að halda. En nú var komið sunnudags-

kvöld og hana var farið að klæja í lófana að taka aftur til hendinni þrátt fyrir þrálátan 

stirðleika í kroppnum. 

Hún hellti sjóðandi vatninu í bolla, bætti við tepoka og hunangi og rölti svo inn í 

stofu þar sem hún kom sér fyrir í sófanum með fartölvuna í kjöltunni. Í öllu amstrinu 

hafði henni alveg láðst að fylgjast með umheiminum. Í pósthólfinu var til dæmis nýr 

tölvupóstur frá Möggu í Noregi. Hún var að slá sér upp með norskum vörubílsstjóra 

sem var víst alveg hreint hrikalega dejlig og sjarmerandi. Kría reyndi að samgleðjast 

henni en gat ekki annað en óttast að nú myndi æskuvina hennar aldrei rata aftur heim. 

Hún þóttist ekki heyra röddina sem benti henni á að hún væri sjálf að öllum líkindum 

að róta sig kyrfilega á Austfjörðum. Þess í stað dundaði hún sér við að skrifa til baka 

nýjustu fréttir af framkvæmdum og deildi draumórum sínum um hversu frábært og 

skemmtilegt þetta gæti orðið. Hún nefndi Sólveigu í framhjáhlaupi, að hún sem 

eigandi hússins hefði óskað eftir að gerast hluthafi að fyrirtækinu og að Kría hefði 

tekið því, en lét þar staðar numið. Hún vissi að ef hún svo mikið sem ýjaði að því að 

Sólveig væri henni að skapi myndi hún ekki fá nokkurn frið. 
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Það sem fjölskylda hennar og vinkona virtust ekki gera sér grein fyrir var að það 

þurfti meira en gagnkvæman áhuga á sama kyni til að stofna samband. Þær Sólveig 

voru ekki tvö samsinna skip sem mættust að nóttu í hinum gagnkynhneigða ólgusjó. 

Það breytti engu hvort þær væru einar eða ekki um hituna, þær voru ekkert líklegri til 

að draga sig saman en fólk almennt. Og sannleikurinn var sá að jafnvel þótt Kría hefði 

áhuga var ekkert sem benti til þess að Sólveig væri sama sinnis, þrátt fyrir kossinn. 

Hann hafði augljóslega bara verið hennar leið til að skýra stöðuna, og hugsanlega ögra 

Kríu, það var allt og sumt.  

Samt sem áður gat Kría ekki hætt að hugsa um kossinn, eða frekar hvað hefði 

getað orðið úr honum. Sólveig bjó yfir ákveðnu suðrænu aðdráttarafli með þetta 

hrafnsvarta hár og gylltu húð sem sólin elskaði. Hún var hávaxin en samsamaði sér 

vel, var í meðallagi þrýstin og passlega breið um mjaðmirnar. Kría hafði aldrei 

einblínt mikið á útlitið en hún varð að viðurkenna að Sólveig var með fallegri konum 

sem hún hafði kynnst. Þá mátti einnig líta til þess að það var orðið óskaplega langt 

síðan hún átti náin samskipti við nokkra manneskju, karl eða konu. Nú var komið ár 

frá því hún flutti í Litluvík og þar á undan hafði verið langt tímabil sem hún var að 

mestu ein. Eftir nokkra umhugsun reiknaðist henni til að hún hefði síðast notið kynlífs 

á nýársnótt fyrir hálfu öðru ári þegar hún gerði þau mistök að fara heim með manni 

sem reyndist jafn leiðinlegur edrú og hann var lélegur í bólinu drukkinn. Síðan þá 

hafði hún ekki átt svo mikið sem stefnumót.  

Guði sé lof fyrir nútímatækni og óþrjótandi birgðir af rafhlöðum í Kaupfélaginu, 

hugsaði Kría þar sem hún lá sveitt í rúminu stuttu síðar og reyndi að ná andanum. Hún 

gat víst ekki neitað því lengur. Minningin um þennan eina koss, eins ómerkilegur og 

hann hafði verið, nægði til að kveikja snarpann neista, ímyndunaraflið sá svo um að 

kynda bálið. Kría bölvaði í hljóði. Það var fátt verra en að verða hrifin af samstarfs-

félaga. Sem betur var Sólveig með eindæmum þurr á manninn og jafnvel ókurteis á 

köflum, sveiflaðist á við pendúl í skapi og var álíka opin og Gullna hliðið. Það var því 

varla hætta á að þetta þróaðist út í eitthvað meira en líkamlega hrifningu. 

 

Næstu vikur liðu hratt. Kría mætti snemma hvern morgunn en reynslunni ríkari vann 

hún aldrei lengur en fram að kvöldmat og tók sér reglulega hlé yfir daginn til að hvíla 

sig og teygja úr sér. Sólveig mætti eftir hádegi þá daga sem hún vann í bankanum en 

hina dagana hittust þær snemma og drukku morgunkaffi saman áður en þær hófust 
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handa. Vinnan var ólíkt auðveldari þegar þær voru tvær. Bæði gekk Sólveig rösklega 

og ákveðið til verks enda var hún greinilega mun vanari vinnu af þessu tagi en Kría, 

en mestu munaði þó um félagsskapinn. Sólveig átti það reyndar til að deila óspart 

skoðunum sínum á fari og högum Kríu, henni í óþökk. En hún gat líka verið 

skemmtileg, áhugaverð og jafnvel fyndin ef svo lá á henni.  

Sólveig átti óteljandi sögur frá uppvaxtarárum sínum á þeim einangraða stað sem 

Litlavík var fyrir tíma internets og gervihnattadiska. Að hanga inni þótti synd á við 

verstu vanhelgun og börn voru rekin út til að leika sér í öllum veðrum og vindum. Þá 

var gott að geta skriðið inn í grásleppukofa til að narta í stolinn harðfisk og segja hvert 

öðru sögur, kryddaðar ljótum orðum sem þau vissu varla hvað þýddu.  

„Þarna heyrði ég fyrst orðið lessa,“ sagði Sólveig einn daginn þar sem þær sátu 

úti í hádegissólinni með brauðsneiðar, kaffi og ávexti „Það var eitthvað sem ljótar 

kellingar urðu af því enginn kall vildi þær. Þá fengu þær tippi og spratt grön. Greyið 

Klara í sjoppunni var alltaf kölluð Klara lessa af því hún var með loðna efrivör.“ Hún 

brosti en það lak fljótt aftur af henni. „Að vera kölluð lessa var samt betra en að vera 

hommi. Allir vissu að hommar voru ógeðslegir dónakallar sem sátu um börn, eins og 

Lalli í Verinu.“ Hún hristi höfuðið þegar Kría leit á hana, illa brugðið. „Ég slapp en ég 

veit af þó nokkrum sem voru ekki jafn heppnir. Hann er dauður núna, karlhelvítið, 

sem betur fer. Hann var auðvitað ekkert hommi, bara helvítis níðingur. Öllum 

krökkum var kennt að vara sig á Lalla en aldrei datt nokkrum manni í hug að kæra 

karlinn eða taka hann í gegn. Það var bara ekki talað um svona hluti.“ Hún þagnaði og 

bætti svo við: „Svona dólgar komast upp með sitt á meðan blásaklaust fólk er hrakið 

burt fyrir að vera eins og við.“ 

Kría vafði hettupeysunni þéttar um sig þrátt fyrir heita sólina. Hana langaði ekki 

að heyra meira, langaði ekki að Litlavík missti ljómann og ævintýragljáan sem hafði 

dregið hana hingað. En þetta var að vissu leyti hennar saga líka, rétt eins og allar 

sögur sem hún hafði heyrt í gegnum tíðina og komu jafn mikið við kauninn á henni og 

ef þær hefðu komið fyrir hana sjálfa. Saga fordóma í illa upplýstu samfélagi. 

„Einhverjir sem þú þekktir?“ 

Sólveig yppti öxlum. „Það var aldrei neinn opinberlega yfirlýstur eitt né neitt, 

eins og sagt er, ekki hér heima. Ekki að það skipti máli. Það var nóg ef einhver þótti 

of kvenlegur eða bara pervisinn. Þá fengu þeir að heyra það. Ég þekki tvo sem eru 

báðir kvæntir og komnir með krakka í dag, aldrei verið við karlmenn kenndir sem best 
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ég veit, þetta var bara í nösunum á fólki. Svo hafa reyndar aðrir komið mér á óvart. 

Hörkupiltar, algjörir kvennabósar, svo fréttir maður af þeim nokkrum árum seinna á 

hommabörunum í Reykjavík.“ Hún gaf Kríu olnbogaskot. „Maður veit aldrei, ha?“  

Kría gat ekki annað en brosað. Nei, það var víst rétt. Enginn veit hvað býr í 

annars hjarta og allt það. 

„Ég held að það hafi farið fyrir brjóstið á fólki,“ sagði Sólveig eftir nokkra þögn, 

„að ég skyldi ekki hypja mig burt eins og hinir. Þvílíkt tillitsleysi að neyða þau til að 

horfast í augu við eigin fordóma á hverjum degi. Sussususs.“ Hún hristi höfuðið með 

uppgerðum hneykslissvip.  

Kría plokkaði grasstrá af buxunum. „Ert þú þá opinberlega yfirlýst?“ 

„Ætli það ekki. Ég sagði svo sem ekkert að fyrra bragði en það var ekki eins og 

þess þyrfti eftir að ég flutti kærustuna með mér heim.“ 

Það kom á Kríu. „Kærustu?“ spurði hún og reyndi að láta ekki á neinu bera. 

„Ég reyndi að vara hana við en hún var alveg óþolandi jákvæð og bjartsýn. Svona 

svolítið eins og þú.“ Ef sneiðinni var ætlað að móðga mistókst það. „Hún entist ekki 

einu sinni veturinn. Hún reyndi að fá mig til að flytja með sér suður en ég sagði nei. 

Og þar með var það búið.“ 

„En af hverju ferðu ekki?“ spurði Kría skilningsvana. „Hvað heldur í þig?“ 

Sólveig starði fram fyrir sig um stund, skvetti svo úr bollanum og stóð á fætur. 

„Jæja, það er best að koma sér að verki,“ sagði hún, tíndi saman nestið og hvarf aftur 

inn í hús.  

Kría andvarpaði og stóð á fætur. Hún yrði bara að vera þolinmóð, hugsaði hún 

með sér. Sólveig hlyti á endanum að átta sig á því að hún gæti treyst henni fyrir hverju 

sem er, jafnvel sjálfri sér. 

 

Það var loks að komast mynd á staðinn, hvað sem hann átti að heita. Bók og bolli. 

Nei, það gekk ekki. Litluvíkurkaffihúsið? Úff, alltof langt. Þetta ætlaði ekki að verða 

auðvelt. Sem betur fer var enn tími til að finna gott nafn.  

Það þurfti að flísaleggja salernið, verk sem Sólveig tók að sér af myndarskap eins 

og hún hefði aldrei gert annað. Á meðan þreif Kría og málaði bakherbergið. Hún valdi 

hvíta glansandi málningu sem væri auðvelt að þrífa ef svo færi að þær leggðu í 

bakstur eða annars konar eldamennsku. Þegar komið var að fremra rýminu tóku þær 

höndum saman. Kría hafði þegar þrifið rykið og skítinn undan teppinu og pússað 
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lakkið slétt en nú þurfti einnig að skúra veggi og loft til að losna við margra ára lag af 

ryki, kóngulóarvefjum og flugnaskít. Að því loknu var málað. Þær völdu svipaðan 

ljósbláan lit og hafði verið fyrir enda fór hann vel við dökkan viðinn á gólfinu, 

afgreiðsluborðinu og hillunum sem biðu þess að vera settar upp. Svo þurfti að pússa 

upp gluggalistana og mála þá. Og þá var orðið tímabært að skúra gólfið aftur og svo 

enn betur því það mátti ekki sjást á því rykarða þegar lakkað var á nýjan leik.  

Framkvæmdagleðin hafði ekki farið fram hjá þorpsbúum. Aldrei hafði verið eins 

mikil umferð um Ystugötu. Eldra fólkið fékk sér heilsubótargöngu kvölds og morgna, 

sama hvernig viðraði, og dokaði sífellt lengur við á eystri endanum áður en það sneri 

til baka. Yngra fólkið hliðraði til rúntinum svo hann átti leið fram hjá Vinaminni og 

keyrði fram og aftur með höfuðin út um gluggana eins og tungulafandi rakkar. Þó 

nokkrum sinnum urðu þær varar við skugga sem bar á gluggana þegar einhver 

forvitinn stóðst ekki mátið og reyndi að rýna inn um rúðurnar, hugsanlega í þeirri von 

að standa þessar kvensur að einhverju ósiðlegu.  

Kríu þótti allt annað en þægilegt að vera undir smásjá. Hún hafði vissulega orðið 

vör við forvitni og jafnvel uppáþrengjandi áhuga þegar hún fyrst flutti í þorpið en það 

var alls ólíkt þessari meðferð sem jaðraði við einelti. Þá gerði fólk sér far um að heilsa 

henni glaðlega og vinsamlega, spyrja út í hagi hennar og fyrirætlanir, áhugasvið og að 

sjálfsögðu ætterni. Núna einskorðaðist forvitnin við samband hennar við Sólveigu og 

hvað þær væru eiginlega að bardúsa. Kría vék sér undan sem mest hún mátti en það 

styttist í að tímabært yrði að kynna kaffihúsið og velgengnin myndi ráðast af því 

hversu vel Kría kæmi sér í mjúkinn hjá Smávíkingum og nærsveitungum, sérstaklega 

ef henni átti að takast að sannfæra þá um að láta bækur af hendi.  

„Segðu Guggu það fyrst,“ sagði Sólveig. Hún sat á afgreiðsluborðinu og dinglaði 

fótunum, rjóð í kinnum með hárið sett upp í óstýrilátan hnút. Í hvert sinn sem hún 

fékk sér sopa af vatnsflöskunni varð Kría að líta undan. 

„Ég hélt að þú þyldir ekki Guggu,“ sagði hún og saup á sínu eigin vatni til að 

dreifa huganum. Hún var skraufþurr í kverkunum eftir erfiðið. Þær höfðu nýlokið við 

að bera hillurnar út í garð til að þrifa þær, pússa og lakka áður en hægt væri að setja 

þær upp. „Þú sagðir að hún væri óþolandi kjaftatík með drottningarheilkenni á háu 

stigi.“ 

Sólveig brosti út í annað. „Einmitt þess vegna. Hún verður svo upp með sér að 

vera fyrst með fréttirnar að hún sér til þess að allir heyri af því. Trúðu mér, þetta er 
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langfljótasta leiðin til að láta fréttast að þig vanti bækur. Og fyrst við erum einu sinni 

byrjaðar að betla, segðu henni að þig vanti kaffibolla líka. Það er algjör óþarfi að 

sækja til Reykjavíkur eitthvað sem liggur ónotað í skápum hér í sveitinni.“ 

„Við viljum nú ekki fá hvað sem er,“ sagði Kría efins. „Það þarf að vera einhver 

stíll yfir þessu.“ 

„Bara betra. Ekkert fær fólk til að leggja sig fram eins og vonin um að slá 

nágrönnunum við. Hugsaðu þér,“ þuldi hún í falsettutón, „bollarnir hennar Diddu voru 

of ljótir, en þær vildu að sjálfsögðu mína, enda er ég smekkmanneskja.“  

Kría skellti upp úr. „Hvernig þú lætur,“ sagði hún og hristi höfuðið. „Ég var 

reyndar búin að biðja mömmu um að hjálpa mér að finna húsgögn og annað í bænum. 

Hún verður agalega svekkt ef ég tek það af henni, hún hefur svo gaman af því að 

prútta.“ 

„Endilega lofaðu henni að gera það. Ég get sagt þér að það verður erfitt að finna 

húsgögn af því tagi sem þú hafðir hugsað þér hér. Þeir sem halda ekki enn upp á 

grjótharða settið frá sjöunda áratugnum eru með forljóta leðursófa úr Rúmfata-

lagernum eða, guð forði okkur, Lay-Z-Boy.“ Hún hryllti sig. „En minnstu samt á 

bollana. Það þarf meira af leirtaui en maður heldur.“ 

Kría kinkaði kolli. Allur sparnaður var af hinu góða, nógu dýrt yrði að fjárfesta í 

húsgögnum og flytja þau austur. Þröstur hafði reyndar boðist til þess að skutlast eina 

ferð fyrir hana en Kría var ekki viss um að hún vildi fá bróður sinn hingað, ekki á 

þessum tímapunkti, vitandi að hann myndi gera sér hugmyndir um samband þeirra 

Sólveigar og hugsanlega tjá þær hugmyndir á allt annað en vinsamlegan hátt. Hann 

var ekki enn búinn að taka hana alveg í sátt, hvað þá hún hann, þó þeim tækist yfirleitt 

að vera kurteis hvort við annað, sérstaklega í viðurvist foreldra sinna.  

„Hvað á ég þá að segja við Guggu?“ spurði hún Sólveigu. 

„Þér dettur eitthvað í hug. Best að lofa henni að tala sem mest, hún er góð í því. 

Þú fyllir svo bara í eyðurnar.“  

Kría andvarpaði og setti frá sér vatnsflöskuna. „Ef ég klúðra því kenni ég þér 

um.“  

„Þú klúðrar engu,“ sagði Sólveig ákveðin. „Svona, af stað með þig. Og ekki 

gleyma að kaupa sandpappír.“ 

Það var sólríkt en frekar svalt úti, ekki nema um tólf stig sem var vinnandi konum 

léttir eftir hitabylgju síðustu tveggja vikna þar sem hitinn hafði farið upp fyrir tuttugu 
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stig þegar mest var. Það var erfitt að haldast við innandyra í svo góðu veðri. Kríu þótti 

allra augu hvíla á sér þegar hún gekk rösklega eftir Ystugötu að Kaupfélaginu, eins og 

hún bæri stórt skilti sem á stæði „Nýjustu fréttir úr Vinaminni“. Það voru fáir í 

versluninni. Magga gamla hans Benna á Bæ var að tína misgeðslega ávexti í körfuna á 

göngugrindinni sinni. Pétur smiður stóð við tímaritarekkann og þóttist skoða Hús og 

híbýli en Kría sá glitta í eitt af mörgum blöðum verslunarinnar sem skartaði berbrjósta 

konum, vandlega falið á milli síðanna. Hún heilsaði öllum glaðlega að vanda og tók 

stefnuna beint á smíða- og verkfærahillurnar innst í búðinni. Eftir að hafa tínt til 

nokkrar arkir af sandpappír gekk hún brosandi að afgreiðsluborðinu. 

„Alltaf að vinna, sé ég,“ sagði Gugga, forvitin eins og venjulega. „Þið hljótið að 

vera langt á veg komnar.“ 

Kría dró djúpt andann. Það var komið að því. „Já, nú er þetta alveg að koma,“ 

sagði hún glaðlega og átti erfitt með að halda niðri í sér hlátrinum þegar auga-

brúnirnar á Guggu skutust alveg upp í hársvörð. 

„Já, er það? En gaman. Þá fær maður kannski loks að sjá hvað þið eruð að 

stússast, vinkonurnar.“ 

Kría leiddi hjá sér dylgjurnar. „Ja, það er nú það,“ dæsti hún. „Þetta er búið að 

vera svo mikil vinna. Húsnæðið var auðvitað í hrikalegu ástandi.“ 

„Já, því get ég trúað,“ sagði Gugga með uppgerðarsamúð. „Með engan mann á 

heimilinu til að dytta að hinu og þessu þá er það fljótt að grotna niður.“ 

Kría þurfti að kreppa hnefana til að hreyta ekki einhverju í kerlinguna. „Það má 

segja það. Verst hvað þetta er búið að kosta mikið. Og við eigum enn eftir að útvega 

allt innbúið. Ég veit ekki hvernig við eigum að hafa efni á því.“ 

„Innbúið?“ spurði Gugga áköf. „Hvernig innbúi eruð þið að leita að? Í hvaða 

tilgangi?“ 

Kría hallaði sér fram og lækkaði róminn. „Þér finnst þetta eflaust undarlegt en … 

Ja, ég var búin að vera að hugsa um hvað það væri gaman ef Litlavík ætti sér 

almennilegt bókakaffi.“ 

„Bóka hvað?“ át Gugga upp eftir henni, skilningssljó. 

„Bókakaffi. Þau eru svo vinsæl fyrir sunnan, sérstaklega hjá ferðamönnum,“ 

sagði Kría í trúnaði. „Það er svo gott að geta sest niður með bók yfir góðum kaffi-

bolla, svona eftir amstur dagsins, finnst þér ekki?“ 

Gugga, sem las aldrei neitt flóknara en Séð og heyrt, kinkaði hikandi kolli. 
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„Ja, eða bara að hittast og spjalla,“ flýtti Kría sér að bæta við. „Slúðra svolítið. 

Það er svo gaman, sérstaklega með góðri vinkonu.“ Hún blikkaði Guggu sem brosti 

ánægð móti. Þessu var hún sammála! „Á endanum sagði ég bara við sjálfa mig: En 

Kría, ef þig langar í kaffihús, af hverju opnarðu það ekki bara sjálf?“ 

Gugga fitjaði upp á nefið. „Í Vinaminni?“ 

Það sauð á Kríu en hún lét ekki á neinu bera. „Ja, ekki gat ég haft það heima hjá 

mér!“ sagði hún og hló. „Og neðri hæðin á Vinaminni er bara alveg tilvalin. Vissirðu 

að það var einu sinni vefnaðarvöruverslun þarna? Já, auðvitað veist þú það. Afi 

Sólveigar var nú víst mikill merkismaður og öll sú ætt.“ 

„Svona fyrir utan – “ byrjaði Gugga og Kría flýtti sér að grípa fram í, annars var 

hætt við að hún missti stjórn á skapi sínu og gæfi kerlingunni einn á hann. 

„Þetta er allt að smella saman, en eins og ég sagði þá kostar þetta allt svo mikið. 

Og nú á eftir að útvega bækur og svo auðvitað borð og stóla og allt leirtau.“ Hún 

andvarpaði. „Ætli ég verði ekki bara að auglýsa í blaðinu fyrir sunnan, athuga hvort 

fólk eigi eitthvað í geymslunni hjá sér sem það er til í að gefa. Styrkja gott málefni.“ 

„Fyrir sunnan?“ Gugga rétti úr sér og skellti ákveðin lófunum á borðið. „Elskan 

mín, eins og við förum að biðja eitthvað fólk fyrir sunnan um ölmusu! Ég held nú 

ekki! Nóg er af geymslum hér til að gramsa í.“  

Kría leit á hana, vongóð og þakklát á svipin. „Heldurðu það í alvöru? Það væri 

auðvitað svo miklu betra. Ég bara þekki svo fáa hérna, ég veit ekki hvernig ég ætti að 

bera mig að,“ hélt hún áfram hnípinn. „Ég hef auðvitað haldið mig alltof mikið út af 

fyrir mig. En það væri svo gaman ef ég fengi nóg af bókum. Þá gætu allir fundið 

eitthvað við sitt hæfi. Ég var nú eitthvað búin að láta mér detta í hug að ganga í hús en 

Sólveig sagði að það myndi aldrei ganga. Fólk færi nú ekki að gefa mér eitthvað, 

ókunnugri manneskjunni!“  

Það var reyndar satt, Sólveig hafði orðað það nokkurn veginn þannig, en Kríu 

leið samt eins og hún væri að stinga vinkonu sína í bakið. Hún huggaði sig með því að 

tilgangurinn helgaði meðalið og að Sólveig hefði sjálf lagt til að hún nýtti sér óvild 

Guggu í sinn garð. 

„Sagði hún það, já!“ hreytti Gugga út úr sér, sárhneyksluð. „Hún Solla hefur nú 

aldrei kunnað að meta sveitunga sína eða það sem þeir hafa að bjóða.“ Kría þóttist 

vita að hörundssárir karlmenn væru þar á meðal. „Þú skalt ekki taka neitt mark á 
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henni. Láttu mig bara vita hvað þig vantar og ég fer á stúfana. Við erum þekkt fyrir 

örlæti hér í Litluvík!“ 

Kría þakkaði Guggu í bak og fyrir og hrósaði henni í hástert fyrir hjálpsemina, 

hún vissi ekki hvað hún hefði gert ef Guggu nyti ekki við, þvílík blessun að eiga aðra 

eins kjarnakonu að. Gugga var gleiðbrosandi og rjóð í kinnum af stolti þegar Kría loks 

kvaddi. Hún þurfti að sitja á sér að þramma ekki sigri hrósandi út úr versluninni 

heldur gekk rólega til baka í Vinaminni og brosti undirgefin og þakklát til allra sem 

hún hitti ef vera skildi að þar leyndust tilvonandi velunnarar.  

Sólveig var að raða hilluefni upp við húsvegginn, raulandi lagstúf. Hún var 

léttklædd í gallabuxur og bol og það glampaði á hrafnsvart hárið í sólinni. Kría 

stansaði álengdar og leyfði sér að njóta útsýnisins um stund. Hana langaði að taka í 

lurginn á hverjum þeim sem hafði komið illa fram við Sólveigu, en enn meira langaði 

hana að faðma Sólveigu að sér og segja henni hve hún óskaði þess að hún gæti breytt 

heiminum, eða allavega Litluvík, svo Sólveig þyrfti aldrei að heyra neitt ljótt sagt um 

sig aftur. Á endanum gat hún ekki setið á sér.  

„Nennirðu að koma aðeins með mér inn?“ spurði hún. Sólveig leit um öxl og 

brosti. Hún þurrkaði rykuga lófana í rassinn á buxunum og elti Kríu svo inn um 

dyrnar. 

„Hvað er að? Klúðraðirðu þessu?“ Sólveig andvarpaði. „Jæja, það gagnar ekki að 

fást um það. Við reddum þessu einhvern veginn.“ 

„Nei, það gekk vel. Hún gleypti algerlega við öllu. Ég bara … “ Kría þagnaði, 

steig nær og faðmaði Sólveigu þétt að sér. Sólveig stífnaði upp í fyrstu en eftir smá 

hik tók hún utan um Kríu og þær stóðu lengi í faðmlögum á miðju gólfinu án þess að 

segja orð. Kría hélt svo fast utan um Sólveigu að hún gat ekki greint á milli hvort 

hjartað slægi hraðar.  

„Hvað sagði kerlingin?“ spurði Sólveig loks án þess þó að sleppa takinu. Röddin 

var þreytuleg. 

Kría saug upp í nefið. „Ekkert meira en venjulega. Það er bara … Æi, þetta 

venjulega er meira en nóg. Ég skil ekki hvernig þú heldur það út.“ 

Sólveig þagði um stund. Svo sleppti hún Kríu og brosti. „Nú á ég mér þó að 

minnsta kosti systur í syndinni.”  

Kría hló lágt. Hún sneri sér undan og þurrkaði tárin snöggt úr augnkróknum þó 

engin von væri til þess að Sólveig hefði ekki orðið þeirra vör. „Já, áður en þau vita af 
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verðum við búnar að snúa öllu þorpinu,“ sagði hún og brosti þegar Sólveig skellti upp 

úr. 

 

Þær ræddu lengi hvernig best væri að raða upp hillunum. Þær höfðu verið smíðaðar 

fyrir efnisstranga og voru því frekar djúpar en að sama skapi lágar og náðu Kríu rétt 

að öxl. Þær gátu því einnig þjónað sem skilrúm sem gæfu fólki smá einkarými án þess 

þó að loka það alveg af. Ef þær settu tvær hillur saman, bak í bak, myndaðist borð 

sem á mátti stilla bókakynningum eða blómum. Þannig varð til ákveðin miðpunktur.  

Plássið myndi vissulega nýtast betur ef hillurnar væru einungis með fram 

veggjunum en Kríu leist ekki á að hafa of stórt opið rými í miðjunni. „Fólk vill fá að 

vera í friði við lestur. Það vill geta setið úti í horni með bók án þess að eiga á hættu að 

einhver lesi yfir öxlina á þeim. Ég myndi segja færri borð og frekar fleiri sófa og 

hægindastóla. Það á aldrei eftir að koma það mikið af fólki að við verðum að skipa 

þeim niður eins og beljum á bása.“ 

„En stólar og borð taka minna pláss,“ benti Sólveig á.  

„Já, en er þetta lesstofa sem býður upp á kaffi eða kaffihús með lesaðstöðu? 

Persónulega finnst mér þægindin skipta meira máli en plássið.“  

Kría stakk upp á að þær myndu prófa sig áfram með pappísræmur sem áttu að 

tákna hillur og minni búta sem stóðu fyrir borð, stóla, sófa og hægindastóla. Sólveig 

tók vel í það. 

„Ég ætlaði að elda silung, þér er velkomið að borða með mér,“ sagði hún þegar 

þær slökktu ljósin á neðri hæðinni eftri daginn. „Við getum svo litið á þetta eftir mat.“ 

Kría brosti, þakkaði fyrir, hljóp heim og skellti sér í snögga sturtu. Svo eyddi hún 

kortéri í að velja hvítvínsflösku til að bjóða Sólveigu upp á með matnum.  

Þar sem þær sátu hlið við hlið í sófanum eftir matinn og stungu saman nefjum 

yfir teikningunum af húsinu, með stara syngjandi ástarljóð fyrir utan gluggann og 

áfengi gutlandi í maganum, rann blóðið hættulega hratt í æðunum á Kríu. Sólveig 

hafði líka skellt sér í sturtu og hvert sinn sem nýþvegið hárið straukst við öxlina á 

Kríu langaði hana að halla sér nær og anda ilminum að sér.  

Hún reyndi ekki lengur að afneita tilfinningum sínum. Sólveig var vissulega enn 

hrjúf og stundum jafnvel fráhrindandi í fari en eftir því sem þær kynntust betur og 

Kría ávann sér traust hennar, því vinsamlegri varð hún og manneskjan sem leyndist 

bakvið brynjuna var bæði aðlaðandi og áhugaverð. Kría gerði sér samt engar grillur 
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um að Sólveig hefði samskonar áhuga á henni. Hún greip Sólveigu aldrei í því að gjóa 

á sig augum, sama hvað hún fylgdist vel með henni. Sólveig snerti Kríu heldur ekki 

meira en góðu hófi gegndi né færði sig nær henni en ástæða var til – nokkuð sem Kría 

stóð sjálfa sig margsinnis að, eins vandræðalegt og það nú var. Hún gat ekki betur séð 

en að þetta yrði enn eitt ástarsambandið sem aldrei yrði, nema núna fengi hún ekki 

einu sinni eina nótt til að ylja sér við! 

„Ég held það sé kominn háttatími á þig,“ sagði Sólveig skyndilega og ýtti við 

Kríu. Hún rétti snöggt úr sér og sótroðnaði er hún áttaði sig á að hún hafði ósjálfrátt 

farið að halla sér nær Sólveigu í sófanum.  

Sólveig brosti bara og stóð upp, rétti Kríu hendina og dró hana á fætur. Eitt 

augnablik stóðu þær svo þétt saman að Kría fann andardrátt Sólveigar leika um andlit 

sitt. Svo sneri Sólveig sér frá og fór að taka af borðinu, að því er virtist algerlega 

óvitandi um hversu hratt hjartað sló í brjósti Kríu. Kría dró andann djúpt og tók glösin 

og fór með þau fram í eldhús, skolaði úr þeim og setti í vaskinn. 

„Jú, ég ætti að fara að koma mér,“ sagði hún hátt svo Sólveig heyrði til hennar. 

„Klukkan er orðin margt.“ Satt að segja hafði hún ekki hugmynd um hvað klukkan 

væri og björt sumarnóttin gaf henni enga vísbendingu, en ef hún staldraði við mikið 

lengur væri allt eins víst að hún missti út úr sér, eða jafnvel gerði, eitthvað sem ekki 

yrði aftur tekið.  

„Ég held við séum komnar með þetta nokkurn veginn,“ sagði Sólveig. Hún kom 

aftan að Kríu og teygði sig fram fyrir hana til að skrúfa fyrir kranann. „Ef við klárum 

að lakka hillurnar á morgun getum við raðað þeim upp um leið og þær eru þornaðar. 

Það má þá alltaf færa þær.“ 

„Mér líst vel á það,“ sagði Kría snöggt og smeygði sér fram hjá Sólveigu án þess 

að líta á hana. „Jæja, við sjáumst á morgun. Góða nótt.“ Hún heyrði Sólveigu berg-

mála kveðjuna um leið og hún lokaði á eftir sér útidyrunum. 

Það var orðið svalara með kvöldinu. Kría hraðaði sér heim á leið með hand-

leggina vafða um sig miðja til að halda á sér hita og til að kæfa fiðrildin sem flögruðu 

viðstöðulaust í maganum á henni. Henni hafði ekki liðið svona síðan hún var ást-

sjúkur unglingur í menntó. Það var eins og hún hefði loks endurheimt hjarta sitt eftir 

allan tilfinningakuldann síðasta vetur. Hana langaði að skrifa ljóð, já, erótísk ástarljóð, 

hvert öðru svæsnara, langt fram á nótt. Kría leit um öxl til Vinaminnis og andvarpaði. 
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Jafnvel þótt henni tækist að klambra saman einhverjum orðum myndu þau öll enda á 

vonlausum nótum. Það tók því ekki einu sinni að reyna. 

Það var hljótt á Sunnuhvoli eins og alltaf eftir að hafa eytt deginum í Vinaminni 

með útvarpið spangólandi á fullu og Sólveigu til að halda uppi samræðum. Kría gekk 

um neðri hæðina og tók upp smáhluti af hillum og borðum. Húsið var leigt fullbúið 

húsgögnum og öllu öðru sem gerði heimili, þar með talið óþarfa smáglingri. Kría 

hafði þó sankað að sér hinu og þessu aukalegu á ferðum sínum og göngum um 

sveitina. Skeljum úr fjörunni, kristöllum úr hlíðinni, þurrkuðum fífum, hauskúpu af 

mink eða hugsanlega rottu – hún var ekki sérlega vel að sér í líffræði dýra. Í huganum 

fór hún að gefa þessum hlutum stað á hillum kaffihússins. Kristalsteinanna út við 

gluggann svo þeir gætu gripið sólarljósið. Hauskúpuna bakvið afgreiðsluborðið svo 

börn myndu ekki brjóta hana. Skeljarnar myndu taka sig vel út í glerskál á stofu-

borðinu, kannski umhverfis blómapott með fjólum svo þegar þær sætu í sófanum á 

kvöldin þá … 

Kría rankaði við sér með hvítan kuðung í höndunum. Nei, nú var hún alveg að 

tapa sér, farin að ímynda sér sína muni í stofunni hjá Sólveigu. Þetta gekk ekki lengur. 

Hún varð að vinna bug á þessari fáranlegu hrifningu áður en hún stofnaði vináttunni 

og samstarfinu í hættu. Kannski þyrfti hún bara að taka sér stutt hlé, forða sér tíma-

bundið undan freistingunni. Hún hafði hvort eð er ætlað sér að skreppa suður í 

húsgagnaleit, nú var rétti tíminn. 

 

Keyrslan í bæinn á fimmtudeginum var löng og leiðinleg þrátt fyrir góða veðrið og 

náttúrufegurðina. Kría söng með útvarpinu, talaði upphátt við sjálfa sig um vinnuna 

sem var framundan og stoppaði reglulega til að teygja úr fótunum og troða í sig 

óhollustu í vegasjoppunum. Allt til að forðast að hugsa um Sólveigu. Hún var nær 

örvilnun en nokkru sinni áður eftir að hafa horft á Sólveigu standa tímunum saman í 

sólinni í gær að lakka hillur, einungis klædd stuttbuxum og hlýrabol enda hafði veðrið 

snúist upp í enn eina hitabylgjuna. Fjandans gróðurhúsaáhrif.  

Klukkan var að nálgast miðnætti þegar hún renndi loks inn í Reykjavík og þræddi 

þröngar göturnar að húsi foreldra sinna í Þingholtunum. Hún vonaðist hálfpartinn til 

þess að þau væru háttuð svo yfirheyrslunni yrði frestað þar til í fyrramálið en hún var 

varla búin að drepa á bílnum þegar dyrunum var hent upp á gátt og foreldrar hennar 

ruku út á stétt til að taka á móti henni. 
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„Elskan mín! En hvað það er gott að sjá þig,“ sagði mamma hennar og var ekki 

laust við að röddin titraði. „Það er orðið svo ósköp langt síðan þú hefur komið heim.“ 

Ekki skánaði samviskubitið þegar pabbi hennar faðmaði hana þétt að sér og 

sagði: „Kríuunginn minn. Mikið er ég búinn að sakna þín.“ 

Þau drógu hana inn í eldhús þar sem nætursnarl stóð framreitt. Maginn í Kríu var 

útþaninn af sveittum hamborgara og vel útilátnum skammti af frönskum með 

kokkteilsósu sem hún hafði troðið í sig tveimur tímum áður, en hún vissi að ekki 

dygði að mótmæla. 

Foreldrar Kríu tóku hlutverk sitt sem miðbæjarrottur mjög alvarlega og núna var 

það heilsufæðið og stórmarkaðshatrið sem var í brennidepli. Kría setti hlýðin hummus 

og niðurskorin harðsoðin egg frá frjálsum hænum á ristað speltbrauð, frábað sér 

engiferdrykk undir því yfirskini að hann myndi halda fyrir henni vöku og hrósaði 

móður sinni óspart fyrir lífrænt ræktaða spínat- og rauðlaukssalatið með ristuðu 

furuhnetunum og gojiberjunum.  

„Jæja, hvað segirðu okkur svo af henni Sólveigu?“ spurði pabbi hennar kankvís í 

því sem mamma hennar heimtaði að hún fengi sér meira, hún hlyti nú að vera orðin 

svöng eftir alla þessa keyrslu og hvergi neitt almennilegt að borða á leiðinni, var það 

ekki alveg hreint til skammar hvað Íslendingar voru orðnir undirgefnir amerísku 

ruslfæði? 

„Jú, mamma, alveg til skammar,“ samþykkti Kría eins og venjulega og vonaði að 

frönskulyktin af fötunum væri ekki of áberandi. „Sólveig segir bara allt ágætt, pabbi. 

Hún bað að heilsa.“ 

„Já, auðvitað biður hún að heilsa,“ sagði pabbi hennar og gaf konu sinni olnboga-

skot. „Hún hefur ekki viljað koma með þér að hitta gömlu hjónin?“ 

Kría brosti stirt. Þetta yrði löng helgi. 

 

Mamma Kríu vakti hana eldsnemma á föstudagsmorgninum svo þær gætu farið saman 

í heitt jóga og fengið sér morgunverð á einhverjum nýjum hráfæðisstað sem var að 

sögn móður hennar „alveg hreint dýrðlegur“. Kría sat sársvöng og slöpp eins og 

linsoðið egg eftir jógaið og nartaði í hörfræhrökkbrauð með mauki úr sólþurrkuðum 

tómötum sem gerði ekkert til að seðja hungrið. Henni tókst loks að sannfæra móður 

sína um að hún þyrfti að fá kaffi, jafnvel þótt hún vissi vel, já, já, að það væri eitur, en 

allir verða nú að hafa einn löst og frekar kaffið en sígaretturnar, ekki satt? Hryllings-
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svipurinn á mömmu hennar var vel þess virði til að fá guðaveigarnar loks inn fyrir 

varirnar. Kríu leið strax betur, jafnvel þótt hún væri enn svöng, og lagði á ráðin um að 

stinga móður sína af þó ekki væri nema í hálftíma svo hún gæti skroppið og keypt sér 

pylsu á Bæjarins bestu. 

Þær mættu í Góða hirðinn um leið og dyrnar voru opnaðar á hádegi. Móðir Kríu 

tróð sér fram fyrir föstu viðskiptavinina sem höfðu staðið og beðið lengi eftir að 

opnaði. Kría afsakaði sig í bak og fyrir og reyndi að halda í við mömmu sína sem dró 

hana að sófunum og hægindastólunum baka til. „Hérna, líttu á þessa, ég ætla að skoða 

betri munina við kassann.“ Þar með var hún horfin. 

Kría leit í kringum sig. Flest húsgögnin voru of illa farin eða einfaldlega of ljót til 

að hún hefði áhuga á þeim. En þarna var þó sófi sem virtist í góðu ástandi, klæddur 

rauðu flaueli með fallegu vængjabaki. Kría kom skyndilega auga á lítinn karl með 

gullspangargleraugu sem hraðaði sér í áttina að sófanum. Hún skaust milli húsgagn-

anna og náði að hlamma sér í sófann einmitt er karlinn var alveg að ná honum. 

„Frátekinn,“ sagði hún sigri hrósandi. Það lá við að karlinn urraði framan í hana. 

Hann sneri sér ákafur í hringi og svo lifnaði yfir honum. En áður en hann náði að 

koma sér úr sporunum hafði Kría hent jakkanum sínum í þennan líka fína hægindastól 

sem myndi sóma sér einstaklega vel með sófanum. „Þessi líka!“ sagði hún. Hún hélt 

að karlinn ætlaði að springa úr reiði. Hún hefði hugsanlega fengið örlítið samviskubit 

ef hún væri ekki viss um að hann væri að veiða antíkmuni ódýrt til að geta selt þá á 

uppsprengdu verði í versluninni sinni. 

Starfsmaður kom aðvifandi og Kría bað hann um að merkja sér húsgögnin. Hún 

gaf litla karlinum auga ef hann skyldi vera að gera sér einhverjar grillur um að stinga 

undan henni en hann stefndi þegar á betra svæðið, vitandi að þar væru munir sem 

kostuðu meira en væru líka meira virði. Kría ímyndaði sér svipinn á honum þegar 

hann lenti í klónum á móður hennar. 

 

Mæðgurnar héngu í versluninni fram eftir degi enda var bætt við góssi eftir því sem 

munir voru seldir og pláss losnaði. Þannig fengu þær tvo hægindastóla í viðbót og 

þrenn lág borð og söfnuðu leirtaui, kökufötum, hnífapörum og öðru smálegu í fjóra 

kassa. Húsgögnunum röðuðu þær á pallbíl sem faðir Kríu hafði fengið að láni hjá 

félaga sínum sem var rúmfastur með brotinn lærlegg. Sá var garðyrkjumaður og 

ástandið á pallbílnum eftir því en eftir að mæðgurnar höfðu rennt honum í gegnum 
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þvottastöð var hann dæmdur nothæfur þó enn mætti sjá greinarbúta og laufblöð föst í 

skorum. Moldin og sandurinn voru þó alla vega á braut. Sófinn og tveir hægindastólar 

komust auðveldlega fyrir á pallinum, stólarnir á hvolfi svo seta nam við setu. Eftir 

nokkra umhugsun tylltu þær þriðja stólnum svo hann trónaði efst og reyrðu svo allt 

saman niður eins vel og þær gátu. Borðin og kassarnir komust sem betur fer fyrir í 

bílnum hennar Kríu. 

„Við setjum svo plast yfir allan pallinn áður en við förum austur, Kría mín. 

Maður veit aldrei hvaða veðri má eiga von á þarna í óbyggðunum.“  

Kría brosti bara og minnti af einstakri góðsemi móður sína ekki á hitabylgjuna 

sem hafði gengið yfir Austfirði á meðan Reykvíkingar kúldruðust í roki og rigningu 

dögum og jafnvel vikum saman. 

 

Þröstur bróðir mætti um kvöldið með Karen konu sína og krakkagrislingana báða í 

mat. „Og hvað ætlarðu svo að kalla þetta batterí?“ spurði hann eftir að hafa hlustað á 

foreldra sína dásama dugnaðinn í Kríu svo jafnvel henni þótti nóg um. 

„Nú, það heitir auðvitað Kríukaffi,“ svaraði pabbi þeirra áður en Kría kom upp 

orði.  

Hana rak í rogastans. „Ég var nú ekkert búin að ákveða það. Sólveig verður líka 

að fá að segja sitt.“ 

„Þá hefði hún átt að gera það fyrr. Fyrirtækið er skráð undir þessu nafni. Gullið 

mitt,“ hélt hann áfram þegar Kría starði á hann, „þú baðst mig um að sækja um 

rekstrarleyfi fyrir þig. Ég gat ekki skráð það sem Bókakaffi. Þetta var á skjölunum 

sem ég sendi þér. Lastu ekki yfir þau?“ 

„Jú, auðvitað.“ Hún hafði bara verið svo upptekin af tölunum og útreikningunum 

að hún hafði ekki einu sinni tekið eftir því að það var skráð nafn á staðinn. „En er ekki 

hægt að breyta því?“ 

„Af hverju viltu breyta því? Þetta er ágætis nafn.“ 

Hún ók sér vandræðalega. „Er það ekki frekar sjálfhverft?“ 

„Nú, það ætti að passa þér ágætlega,“ sagði bróðir hennar og hló. „Alltaf að 

vasast í eigin höfði.“  

Áður en Kría náði að hella sér yfir hann sneri Karen sér að eiginmanni sínum og 

sló til hans. „Hættu þessu! Alltaf með þessa stæla við systur þína. Þú sem varst að 

væla um það bara í gær hvað þú vildir að þú hefðir hæfileika hennar til að koma fyrir 
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þig orði.“ Hún sneri sér að Kríu: „Hann reyndi að skrifa mér ástarljóð og það segi ég 

þér satt að annan eins leirburð hef ég aldrei nokkurn tímann lesið.“ 

„Karen!“ sussaði Þröstur, eldrauður í framan. „Það var í trúnaði.“  

„Þetta er fyrir að segja að þú öfundaðir Kríu af frelsinu að geta stungið af austur á 

firði eins og ekkert væri. Eins og við börnin værum með þig í hlekkjum!“ 

Það kom á hann. „Ég meinti það nú ekkert þannig. Þú veist það alveg, Karen 

mín.“ 

„Ég ætla rétt að vona það,“ hnussaði móðir hans. „Nú skuluð þið strákarnir taka 

af borðinu og ganga frá á meðan við konurnar spjöllum saman. Takið krakkana með 

ykkur. Eftirrétturinn er svo í ísskápnum, skálarnar á eldhúsbekknum.“ Hún sneri í þá 

baki, málið útrætt, og faðir Kríu og bróðir stóðu lúpulegir á fætur, hvorugur viss um 

hvað hefði eiginlega komið þessum óskiljanlegu konum í svona vont skap. 

„Hérna, fáum okkur meira hvítvín,“ sagði mamma Kríu ákveðin þegar þeir voru 

horfnir inn í eldhús. Hún hellti svo ríflega í glösin að varla voru nema dropar eftir í 

flöskunni handa feðgunum. „Karen mín, ef hann Þröstur er með einhvern derring 

skaltu bara senda hann til mín og ég tek hann til bæna. Hann veit ekki hvað hann 

hefur það gott. Og Kría, ef þú vilt nefna staðinn eitthvað annað gerirðu það bara. Það 

hlýtur að vera hægt að redda því.“ 

„Æi, mér er svo sem sama um Kríukaffi. Það hljómar ágætlega. Ég veit bara ekki 

hvað Sólveig segir. Við erum nú saman í þessu.“  

Um leið og Kría sleppti orðinu vissi hún að hún hafði hlaupið á sig. Móðir hennar 

og mágkona hölluðu sér báðar fram með sperrt eyrun og glampa í augunum. „Segðu 

okkur nú aðeins frá henni Sólveigu,“ sagði mamma hennar og brosti. „Hverra manna 

er hún?“ 

„Það veit ég ekki,“ svaraði Kría. Hún vissi ekki hvort hún ætti að hlæja eða arga 

yfir þessum forna hugsunarhætti. „Hún er bara þarna að austan eitthvað.“ 

„Og hvað gerir hún?“ spurði Karen forvitin. „Svona þegar hún er ekki að vinna í 

þessu með þér.“ 

„Hún sér um bankann í Litluvík. Annars er hún reyndar líka nuddari,“ bætti Kría 

við án þess að ætla sér það. „Lærði hérna í Reykjavík.“ 

„Nú, nú. Það er ekki amalegt,“ sagði mamma hennar sposk á svip. „Alltaf gott að 

láta nudda sig. Er hún þá með stofu heima hjá sér?“ 
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„Nei, hún hefur ekkert starfað við það,“ sagði Kría snöggt. Hún leit í átt að 

eldhúsinu. „Fer þessi eftirréttur ekki að koma?“ 

„Nú, hvernig stendur á því?“ 

Kría hikaði en þær horfðu báðar á hana fullar eftirvæntingar og satt að segja var 

hún búin að fá nóg af þessari hnýsni. „Af því að fólk í Litluvík vill ekki láta lesbíu 

nudda sig. Afsakið, ég þarf að skreppa á salernið.“  

Hún stóð snöggt á fætur og strunsaði út úr borðstofunni án þess að líta á þær. Hún 

smeygði sér fram hjá eldhúsinu og upp stigann á efri hæðina. Læsti sig svo inni á 

baði, settist á klósettsetuna og andaði djúpt. Henni þótti alltaf erfitt að ræða þessi mál, 

sérstaklega við fjölskyldu sína. Þau reyndu að sýna stuðning og láta sem ekkert væri 

en Kría fann að þau skildu ekki þessa tvíhliða kynhneigð. Sérstaklega ekki af hverju 

hún gæti ekki bara farið auðveldu leiðina og náð sér í karlmann, fyrst henni líkaði 

jafnvel við þá? Eins og það væri val hverjum maður hreifst af.  

Kría stóð á endanum á fætur og skvetti köldu vatni á rjótt andlitið. Þegar hún kom 

aftur niður var eftirrétturinn kominn á borðið og móðir hennar og mágkona létu eins 

og ekkert hefði í skorist á meðan feðgarnir og börnin gleyptu grunlausir í sig eplaköku 

og ís. 

 

Kría og mamma hennar vörðu laugardeginum í að þræða Kolaportið þar sem þær 

fundu enn fleiri bollapör, slatta af teskeiðum, nokkra dúka og tvöfalt vöfflujárn sem 

virtist nær ónotað. Kríu þótti satt að segja nóg um allan þennan eldhúsbúnað. Það sem 

ýtti henni upphaflega af stað var löngunin til að bjóða fólki aðgang að fjölbreyttu 

lesefni í huggulegu umhverfi. Veitingarnar voru að hennar mati aukaatriði. Hún var 

farin að óttast að það myndi kvikna í greiðslukortinu þegar móðir hennar lýsti því loks 

yfir að nú væri komið nóg. Þær settust inn á kaffíhús í miðbænum og fengu sér fínasta 

,klassakaffi‘ eins og mamma Kríu kallaði það, latte úr lífrænt ræktuðum kaffibaunum 

með hrísmjólk handa henni og venjulegan cappuccino fyrir Kríu. Með kaffinu fengu 

þær sér skyrtertu með rifsberjahlaupi. 

„Sjáðu þessa,“ sagði mamma hennar og fékk sér vænan bita af tertunni. „Hún er 

fljótgerð. Og holl. Ja, kannski ekki með öllu þessu berjagumsi. En allt sem er búið til 

úr skyri hljómar hollt. Svo geturðu hrært í stóra skál af vöffludeigi um morguninn, þá 

ertu enga stund að baka eina og eina.“  
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Kría kinkaði kolli með hnút í maganum. Því meira sem hún hugsaði um þessar 

veitingar því verr leist henni á þær. Hún sem kunni ekki einu sinni að baka pönnu-

kökur! 

„Galdurinn er að hafa fáar tegundir og einfaldar. Helst eitthvað sem er hægt að 

búa til í stórum skömmtum og frysta svo.“ 

„En vill fólk ekki fá nýbakað?“ spurði Kría áhyggjufull. 

„Fólk? Fólk verður svo guðslifandi fegið að fá eitthvað sem það þarf ekki að baka 

sjálft eða kaupa gamalt og uppþornað í Kaupfélaginu að það tekur ekki einu sinni eftir 

því að það er ekki nýbakað. Ekki stressa þig á því.“ Mamma Kríu lagði frá sér gaffal-

inn og virti hana fyrir sér. „Kría mín, ertu að stressa þig?“ 

„Nei, nei,“ laug Kría. 

Mamma hennar brosti og teygði sig yfir borðið til að klappa Kríu á handarbakið. 

„Þú getur þetta alveg. Þú hefur alltaf verið svo útsjónarsöm. Hvernig borðar maður 

fíl?“ 

„Einn bita í einu,“ þuldi Kría að venju. „En hvað ef bitarnir eru bara allt of 

stórir?“ 

„Þá sker maður þá niður í minni bita. Deilir verkefnum, gerir það sem maður 

getur og þá fylgir hitt í kjölfarið. Trúðu mér, þetta verður ekkert mál.“ 

„Þú ert alveg hræðilegur lygari,“ sagði Kría og brosti. 

„Hvernig heldurðu að ég hafi enst til að vera gift föður þínum í öll þessu ár? 

Hann heldur enn að hann sé myndarlegasti maður sem ég hafi nokkurn tímann séð.“ 

Hún fékk sér annan bita af tertunni. „Talandi um maka …“ 

Kría setti kaffibollan harkalega á undirskálina. „Mamma, ég er ekki með neinn 

maka. Jafnvel þótt mig langaði í maka er ekkert sem bendir til þess að neinn vilji 

mig.“ 

Mamma hennar lyfti brúnum. „Og hver er þessi neinn?“  

„Æi, mamma, viltu hætta þessu?“ Kría dró andann djúpt. „Ég veit að þið pabbi 

eruð að vonast til þess að ég ákveði hvoru megin ég vilji vera því það myndi gera allt 

svo miklu auðveldara fyrir ykkur, en það er bara ekki að fara að gerast.“ 

Mamma hennar starði á hana forviða. „Kría mín, hvað ertu eiginlega að tala um?“ 

„Svo þið þurfið ekki endalaust að útskýra það fyrir vinum og kunningjum. „Nei, 

hún er lesbía þennan mánuðinn.“ „Nei, núna er hún með manni.“ Eins og ég geti bara 

alls ekki ákveðið mig!“ Kría áttaði sig skyndilega á að henni hafði hækkað rómur svo 
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fólk var farið að líta til þeirra. Hún þagnaði, rjóð í framan. Það var kökkur í hálsinum 

og hana sveið í augun.  

„Kría,“ sagði móðir hennar lágt en ákveðið, „ég veit ekki hvaðan þú hefur þessar 

hugmyndir en ég get sagt þér að það er ekki fótur fyrir þeim. Ég ætla ekki að láta eins 

og mér hafi aldrei þótt það erfitt, ég get ekki sagt það frekar en þú. En ég hef aldrei 

nokkurn tímann óskað mér að þú værir önnur en þú ert.“ 

Kría bjóst til að mótmæla en mamma hennar lyfti hendi. „Ég veit að ég væli í þér 

um barnabörn en það er ekki af því ég vil frekar að þú náir þér í mann. Það eru til 

fleiri leiðir til að eignast börn. Það hefur bara ekkert gefið mér eins mikið í lífinu og 

að eignast ykkur Þröst, eins erfið og þið gátuð stundum verið, þess vegna langar mig 

til að þú upplifir það. En ef þú ákveður að það sé ekki fyrir þig að verða móðir þá mun 

ég styðja þig í því. Ég mun alltaf styðja þig, Kría mín, sama hvað. Og sama gildir um 

hann pabba þinn.“ 

Nú spruttu tárin fram. „Þið talið alltaf eins og líf mitt sé einskis virði ef ég er 

ein.“ 

„Við meinum það alls ekki þannig. Við vitum alveg að þú spjarar þig. Okkur 

finnst bara erfitt að vita af þér einni, sérstaklega svona langt í burtu. Ekki af því þú 

ræður ekki við það heldur af því þú átt skilið að vera með einhverjum sem elskar þig.“ 

Mamma hennar brosti. „Pabbi þinn getur verið óttalegur þurs en við erum samt búin 

að eiga stórkostleg þrjátíu og átta ár saman. Það er svo gott að hafa einhvern að tala 

við eða bara kúra hjá. Að við tölum ekki um kynlífið, það er lítið spennandi að þurfa 

alltaf að sjá um það ein!“ 

„Mamma!“ gapti Kría og sótroðnaði. 

„Hvað? Eins og löngunin hverfi bara af því ég er komin yfir sextugt? Pabbi þinn 

fékk sem betur fer svona pillur – “ 

„Eigum við ekki að fara að koma okkur af stað?“ sagði Kría og stökk á fætur. 

„Pabbi er örugglega farinn að bíða með matinn.“ 

„Það er meira hvað þið unga fólkið eru miklar teprur,“ dæsti mamma hennar, 

greinilega skemmt.  

Kría stakk fingrum í eyrun og þóttist ekki heyra móður sína skella upp úr. 

 

Foreldrar Kríu tóku ekki annað í mál en að koma bæði með austur. Einhver þyrfti að 

keyra pallbílinn og þau voru í sumarfríi hvort eð var. 
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„Það er kominn tími til að við fáum að sjá þessa fallegu vík sem stal þér frá 

okkur,“ sagði pabbi hennar. „Og við viljum líka hitta Sólveigu auðvitað,“ bætti hann 

við og brosti þegar Kría andvarpaði. „Engar áhyggjur, ég skal haga mér vel.“ 

Kría velti því fyrir sér hvort hún ætti að hringja í Sólveigu og vara hana við yfir-

heyrslunni sem væri að öllum líkindum í vændum. En þá þyrfti hún að útskýra af 

hverju foreldrum hennar þótti þörf á yfirheyrslu og það var umræða sem hún vildi 

forðast í lengstu lög. Sérstaklega af því hún var að vonast til þess að þessi fjandans 

hrifning hefði dofnað á meðan hún var í burtu. 

Ferðin austur gekk hægt því mamma hennar vildi endalaust vera að stoppa og 

taka myndir af hinni „stórkostlegu náttúru Íslands,“ eins og hún hefði allt í einu eftir 

öll þessi ár áttað sig á því að það væri í eitthvað að sækja út fyrir malbikið. Seinkunin 

þýddi hins vegar að Litlavík skartaði sínu fegursta í kvöldsólinni þegar þau loks 

renndu í hlað á Sunnuhvoli laust fyrir miðnætti. 

Foreldrar hennar stigu út úr pallbílnum og horfðu í kringum sig. „En hvað þetta er 

huggulegt,“ hrópaði móðir Kríu upp fyrir sig. „Og húsið svona líka skemmtilega 

gult.“ 

Kría skildi ekki hvað gerði gula litinn skemmtilegri en annan en hún kinkaði kolli 

samt sem áður og brosti til þeirra. „Má ekki bjóða ykkur í bæinn?“ Það var þungt loft í 

húsinu eftir sólríka helgi og Kría opnaði glugga um leið og hún gekk með þeim um 

húsnæðið. „Eldhús, stofa, þvottahús. Það eru svo tvö svefnherbergi og bað uppi. Þið 

getið fengið hjónaherbergið, ég skal taka gestaherbergið.“ Kría hljóp í veg fyrir móður 

sína þegar hún stefndi á stigann. „Lofaðu mér að taka aðeins til fyrst og búa um 

ykkur.“ 

„Ég get nú alveg hjálpað til.“ 

„Alveg óþarfi. Ég verð enga stund!“ sagði Kría glaðlega og hljóp upp stigann, tvö 

þrep í einu. Sem betur fer var ekkert óviðeigandi á glámbekk. Kría flýtti sér að moka 

úr skúffum og skápum og færa inn í gestaherbergið. Svo fann hún til hrein rúmföt á 

bæði rúmin og skipti um í flýti, setti handklæði og nýja sápu inn á bað og þreif 

klósettið og vaskinn fyrst hún var byrjuð. 

Þegar hún kom aftur niður var pabbi hennar sestur inn í stofu á meðan mamma 

hennar var hálf inni í ísskáp með uppáfitjað nefið ofan í sultukrukku. „Að sjá hvað þú 

lætur ofan í þig. Pylsur! Og majones! Og skáparnir fullir af súkkulaðikexi og öðru 

drasli! Veistu hvað þetta er óhollt?“ 
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„Ha, nei, er það?“ sagði Kría hneyksluð. „Af hverju sagði mér það enginn?“ 

„Hlæðu bara, þetta ruslfæði á eftir að eyðileggja alveg í þér æðarnar og 

taugakerfið, að ég tali ekki um beinin.“ 

„Já, já, mamma mín,“ andvarpaði Kría.  

„Við verslum inn á morgun. Er ekki örugglega heilsuvörudeild í Kaupfélaginu?“ 

Kría sá fyrir sér hilluna með rykföllnu pökkunum af hrískökum og speltkexi innst 

í búðinni. „Jú, jú. Auðvitað. Má ekki bjóða ykkur eitthvað fyrir háttinn? Kaffi, te eða 

kannski eitthvað sterkara?“ 

„Ég væri alveg til í eitthvað sterkara,“ heyrðist innan úr stofu. „Maður er nú einu 

sinni í fríi.“ 

Eiginkona hans dæsti. „Jæja þá. Kannski einn lítinn fyrir svefninn.“ 

Kría fann til púrtvínsflösku og þrjú staup og þær færðu sig inn í stofu. Móðir 

hennar gekk út að glugganum. „Það er aldeilis útsýni sem þú ert með hérna. En 

skemmtilegt lítið þorp. Þau eru svo sjarmerandi þessi gömlu hús. Og hvar er svo 

kaffihúsið þitt, elskan?“ 

Kría hafði forðast að líta til Vinaminnis þegar þau komu, viss um að hún myndi 

roðna upp í hársrætur ef hún sæi Sólveigu utandyra, en nú var ekki lengur hjá því 

komist. „Þarna, bláa húsið í brekkunni, spölkorn frá hinum.“ 

„Nei, en skemmtilegt. Þið getið veifað hvor til annarrar.“ Kríu til mikillar 

skelfingar lyfti mamma hennar hendi en sem betur fer kom enginn út í glugga til að 

veifa á móti. „Og kaffihúsið er í kjallaranum?“ 

„Neðri hæðinni. Hún er ekki niðurgrafin nema að litlu leyti bakatil þar sem snýr 

að brekkunni, að framan er hún á sléttu.“ 

„Enn betra, þá kemst birtan inn. Jæja, eigum við ekki að fara að skoða?“ 

Kría tók undir arminn á móður sinni og leiddi hana frá glugganum. „Við bíðum 

með það til morguns,“ sagði hún. „Það gerir sig ekki að trufla fólk svona seint.“ 

„Hvað, ertu ekki með lykil?“ spurði mamma hennar. „Við truflum ekkert, mig 

langar bara að sjá.“ 

„Á morgun,“ endurtók Kría ákveðin. Hún þurfti á góðum svefni að halda áður en 

hún hleypti foreldrum sínum nálægt Sólveigu. 

 

Kría vaknaði snemma næsta morgunn við ilm af nýlöguðu kaffi og ristuðu brauði. 

Hún staulaðist fram úr, stirð eftir keyrsluna daginn áður, og klæddi sig í vinnufötin. Ef 
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Sólveig hafði staðið við orð sín og komið hillunum upp um helgina þá stóð ekkert í 

vegi fyrir að þau gætu raðað inn húsgögnunum, svona þegar búið væri að slá úr þeim 

mesta rykið. 

Foreldrar Kríu sátu við eldhúsborðið með sitthvorn kaffibollann og ristað brauð 

með hummus og niðurskornum eplum fyrir framan sig. Kría var nokkuð viss um að 

þegar hún fór að heiman fyrir helgi hafði hvorki verið til brauð né epli. Hvað þá 

hummus. Sem þýddi að foreldrar hennar voru þegar búin að fara í Kaupfélagið. Kría 

velti fyrir sér hvaða kjaftasögur væru nú komnar á kreik. Og hvar í ósköpunum Gugga 

hafði grafið upp hummus. 

„Nei, góðan daginn, ljúfan,“ sagði pabbi hennar glaðlega um leið og hann leit upp 

með gleraugun á nefbroddinum. Hann var að lesa Fréttablaðið frá því helginni áður, 

að venju með pennann á lofti til að merkja við það sem honum þótti merkilegt. 

„Svafstu vel?“ 

„Já, já. En þið?“ 

„Svona líka,“ sagði mamma hennar. „En ósköp er mikill hávaði í fuglunum 

hérna. Máfarnir og hrafninn, þetta gargar eins og ég veit ekki hvað. Við vorum 

vöknuð fyrir klukkan sjö!“ 

Kríu rámaði í að hafa átt erfitt með svefn fyrstu næturnar eftir að hún flutti til 

Litluvíkur en það var orðið svo langt síðan. Nú svaf hún eins og steinn alla nóttina og 

jafnvel fram á dag ef hún stillti ekki vekjarann á símanum. „Svona er í sveitinni. Ég sé 

að þið hafið farið í Kaupfélagið,“ bætti hún við.  

„Við vorum orðin svöng og það var bara ekkert ætt í skápunum hjá þér, Kría mín. 

Pabbi þinn ætlaði að fara að steikja sér beikon, svo hungraður var hann, greyið.“ 

Greyið umtalaða leit upp og blikkaði Kríu sem átti erfitt með að halda aftur af 

brosinu. „Ekki að það sé við þig að sakast. Það er bara ekkert til í þessari verslun. Við 

urðum að kaupa ólífræna ávexti, hugsaðu þér!“ 

„Já, þetta er ófremdarástand,“ samþykkti Kría. „Stundum eru þeir ekki einu sinni 

flekkóttir.“ 

Mamma hennar kinkaði kolli. „Hugsaðu þér!“ Hún tók eplabita varlega milli 

fingranna og horfði á hann með fyrirlitningasvip áður en hún beit í. „Þetta er 

örugglega fullt af eitri,“ stundi hún og kjamsaði á safaríku kjötinu. 

Kría hristi höfuðið og hellti sér kaffi í bolla áður en hún tók til matar síns.  
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Þegar þau nálguðust Vinaminni mátti heyra tónlist sem hækkaði eftir því sem nær dró. 

Kría var með fiðring í maganum. Hún sá skyndilega eftir því að hafa ekki hringt og 

varað Sólveigu við því að von væri á gestum. Hingað til höfðu þær verið tvær einar 

við störfin, hana grunaði að Sólveigu líkaði það vel. 

„Elskan mín, en hvað þetta er yndislegt hús,“ sagði mamma hennar þegar 

framhliðin blasti við í öllum sínum tignarleika. Vinaminni var vissulega með fallegri 

húsum Litluvíkur og Sólveig hélt því vel við. Kría fylltist stolti við orð móður sinnar, 

eins og hún ætti sjálf hálfan heiðurinn af húsinu, bara af því þær Sólveig voru 

vinkonur.  

Sólveig var að strjúka af nýuppsettum hillunum þegar þau gengu inn. Útvarpið 

var hátt stillt og hún raulaði lágt með, sveiflandi mjöðmunum í takt við tónlistina. 

Kría gat ekki annað en brosað um leið og hin gamalkunna þrá togaði í hana. Ef hún 

þyrði bara að leggja hendur á þessar fallegu mjaðmir og draga Sólveigu að sér í 

hægum dansi, bara þær tvær. Kría andvarpaði innra með sér. Það hafði greinilega 

engu breytt þó hún færi burt.  

Pabbi Kríu ræskti sig kurteislega. Sólveig snarþagnaði og leit snöggt við, ill á 

svip. Þegar hún kom auga á Kríu birti hins vegar yfir henni. Einungis augnablik, en 

það nægði til að hjartað í Kríu færi af stað. „Ertu þá komin? Og með gesti? Við erum 

ekki búnar að opna.“ 

„Mamma og pabbi, þetta er Sólveig,“ kynnti Kría og vonaði að þau myndu haga 

sér skikkanlega. „Sólveig, foreldrar mínir: Haraldur og Kristín.“ 

Sólveig þurrkaði hendurnar í buxurnar og heilsaði þeim með kröftugu 

handabandi. „Sæl og blessuð. Eruð þið komin til að hjálpa til?“ 

„Þau fluttu fyrir mig húsgögnin,“ flýtti Kría sér að útskýra en pabbi hennar greip 

fram í og sagði: „Að sjálfsögðu! Við vildum bara líta á staðinn fyrst.“ 

Á meðan foreldrar Kríu gengu um og skoðuðu staðinn í krók og kima með 

viðeigandi lofsyrðum færði Kría sig nær Sólveigu og sagði í lágum hljóðum: „Þú 

verður að fyrirgefa, þau geta verið svolítið yfirþyrmandi. Lofaðu mér að taka ekki 

mark á neinu sem þau segja. Sérstaklega ekki um mig.“ 

Sólveig hvíldi olnbogana á afgreiðsluborðinu og brosti út í annað. „Jæja?“ Hún 

virtist rólegri þótt hún fylgdist enn vel með gestunum.  

„Ja, ekki nema það sé jákvætt,“ sagði Kría. „Er þér sama þótt þau séu hérna?“ 

„Af hverju ætti mér ekki að vera sama?“ spurði Sólveig. 
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Kría yppti öxlum, óþægilega vör við augngotur móður sinnar sem fylgdist með 

þeim af miklum áhuga. „Þetta er nú þitt hús.“ 

Sólveig gaf henni auga. „Ég fer nú varla að banna foreldrum þínum að koma inn í 

þitt eigið kaffihús.“ 

„Bókakaffi,“ leiðrétti Kría ströng á svip og brosti þegar Sólveig hnussaði 

góðlátlega. „Talandi um það,“ bætti hún við „Nafnið á staðnum …“ 

„Svo verðið þið að fá ykkur fallegt skilti fyrir Kríukaffi,“ sagði pabbi hennar allt í 

einu. „Útskorið með mynd af kríu auðvitað. Fuglinum, ekki þér, Kría mín. Hvernig 

væri það?“ 

Kría hvessti augun á pabba sinn. Hann vissi vel að hún var ekki búin að ræða 

nafngiftina við Sólveigu! Henni til mikils léttis kinkaði Sólveig bara kolli og sagði: 

„Ættum að hafa mynd af bókum líka, svo fólk viti um hvað staðurinn snýst.“ 

„Góður punktur.“ Hann tók rissbók úr vasanum og fór að skissa hugmyndir. 

Kría ók sér vandræðalega. „Finnst þér það í lagi? Kríukaffi, meina ég. Pabbi var 

búinn að skrá nafnið án þess að ég vissi. Er það ekki svolítið sjálfhverft? Ég meina, þú 

átt nú jafn mikið í staðnum og ég.“ 

„Hljómar betur en „Bókakaffihús Kríu og Sólveigar“ sem var það eina sem mér 

hafði dottið í hug,“ sagði Sólveig og brosti þegar Kría hló. „Það hefði heldur aldrei 

komist fyrir á þessu flotta skilti.“  

„Ef þú ert alveg viss. Annars getum við örugglega fengið því breytt.“ 

„Ég er alveg viss.“ Sólveig ýtti sér frá afgreiðsluborðinu og tók aftur til við að 

þurrka af hillunum. „Hvernig er það, komuð þið ekki með einhver húsgögn?“ sagði 

hún háum róm. „Það má alveg fara að bera þau inn.“ 

„Ég fer og næ í bílinn!“ sagði pabbi Kríu og flýtti sér út, spenntur eins og krakki 

á jólum.  

Kona hans horfði á eftir honum og dæsti. „Hann á eftir að bakka bílnum inn um 

gluggana hjá ykkur, vittu til,“ sagði hún og sneri sér svo brosandi að Sólveigu. „Þetta 

er nú aldeilis skemmtilegt hjá ykkur. Ég verð að segja að ég er búin að hafa svolitlar 

áhyggjur af henni Kríu minni einni hérna í fámenninu, svona langt í burtu frá öllum 

sem hún þekkir.“ 

Kría hafði aldrei óskað þess heitar að jörðin gleypti hana. Hún sendi móður sinni 

illt auga en hún hélt ótrauð áfram eins og ekkert væri. „Ert þú fædd og uppalin hér í 

Litluvík, Sólveig? Búa foreldrar þínir hérna líka?“ 
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„Mamma,“ hvæsti Kría. „Er þessi yfirheyrsla ekki óþarfi?“ 

„Yfirheyrsla? Láttu ekki svona, Kría mín. Við erum bara að tala saman. Ég er 

viss um að Sólveigu langi líka að vita meira um þig.“ 

Sólveig leit á Kríu og hallaði undir flatt. „Þú segir nokkuð.“ Hún brosti til móður 

Kríu líkt og þær væru bestu vinkonur. „Má ekki bjóða þér kaffi? Ég er með brúsa 

hérna bakvið.“ 

Kría gafst upp. „Bollarnir eru í bílnum. Ég skal sækja þá,“ sagði hún snöggt og 

flúði. Hún mætti pabba sínum á pallbílnum á leiðinni. Hann veifaði glaðlega og rak 

upp þumalinn. Kría andvarpaði.  

Þegar hún sneri aftur eftir að hafa tekið sér góðan tíma og þvegið alla bollana 

áður en hún setti þá aftur ofan í kassana, voru pabbi hennar og Sólveig í óða önn að 

bera inn húsgögnin á meðan mamma hennar stóð úti í sólinni og þóttist stjórna. Kría 

tók undir síðasta hægindastólinn með Sólveigu, síðan fóru þær aftur út til að sækja 

smáborðin.  

„Þau eru aldeilis áköf.“  

„Já, það má segja það,“ svaraði Kría varlega, óviss í hvað Sólveig væri að vísa. 

„Ég vona að mamma hafi ekki verið að hnýsast.“ 

„Þú meinar þegar hún spurði hver áform mín væru gagnvart dóttur hennar?“ 

spurði Sólveig þurrlega. 

Kría fölnaði upp. „Ha? Nei. Hún … Hvað?“ Hún var við það að strunsa inn til að 

hella sér yfir móður sína þegar Sólveig rak upp hlátur. 

„Þú hefðir átt að sjá svipinn á þér!“ Það lá við að hún slægi sér á lær, svo skemmt 

var henni. „Vertu róleg. Hún var ekkert nema almennilegheitin. Hún spurði reyndar 

hvort ég væri ,ótengd‘. Ég hélt að hún væri að meina internetið og sagði henni 

auðvitað að ég væri í góðu sambandi. Það varð smá misskilningur úr því.“ 

„Ó guð,“ stundi Kría, algjörlega miður sín. „Fyrirgefðu.“ 

En Sólveig brosti bara. „Trúðu mér, það er kærkomin tilbreyting frá minni eigin 

fjölskyldu.“ Hún leit inn um gluggann þar sem foreldrar Kríu sáust vera að bera 

sófann til og frá, greinilega ósammála um hvert hann ætti að fara. „Þau vita samt að 

við erum bara vinkonur, er það ekki?“ 

Hjartað í Kríu seig ofan í maga. „Jú, auðvitað,“ sagði hún og brosti. „Þetta er bara 

hún mamma, alltaf að reyna að koma mér út. Ekki hafa áhyggjur af því.“ 
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Sólveig kinkaði kolli og sneri sér að bílnum. „Eigum við ekki að klára að ganga 

frá þessu?“ Með því var hún horfin inn um dyrnar með smáborð undir sitthvorri 

hendinni en Kría stóð eftir í sólinni með verk í brjóstinu.  

 

Í lok dagsins var búið að koma húsgögnunum fyrir, raða bollum og öðru leirtaui á sinn 

stað í hillur og draga hverja vandræðalegu söguna á fætur annarri úr æsku Kríu fram í 

dagsljósið. Það var sama hvað Kría reyndi að sussa á foreldra sína, nokkrum mínútum 

síðar stakk ný minning upp kollinum sem þau urðu bara að deila. Sólveig virtist 

skemmta sér konunglega, meira yfir vandræðaganginum í Kríu en sögunum sjálfum. 

Hún hafði greinilega tekið foreldra Kríu í sátt, stirt brosið og varúðin höfðu vikið fyrir 

léttleika sem Kría átti ekki að venjast.  

Þau voru orðin svo glorhungruð þegar öllu var lokið að mamma Kríu hreyfði ekki 

við neinum mótbárum þegar Sólveig sótti kótilettur í frystinn og skellti á grillið ásamt 

grænmeti á teini. Þau settust út í garð og nutu kvöldsólarinnar yfir matnum, með hvít-

vín og bjór í glasi.  

Pabbi Kríu og Sólveig náðu vel saman. Kría fylgdist með þeim bakvið sólgler-

augun, hún minntist þess ekki að hafa séð Sólveigu svona afslappaða. Hún hló opin-

skátt, var slök í herðum og björt til augnanna. Annað slagið leit hún til Kríu og brosti, 

líkt og til að láta vita að hún væri ánægð með að foreldrar Kríu skyldu hafa fylgt 

henni austur. 

„Indæl stúlka, hún Sólveig,“ sagði mamma Kríu lágt. „Svolítið vör um sig en það 

er kannski ekki furða.“ Hún andvarpaði. „Fólk getur verið ósköp illgjarnt gagnvart 

þeim sem minnst mega við því. Hann Bjarni frændi þinn fékk nú að kenna á því.“ 

„Ha, hver?“ spurði Kría sem mundi ekki eftir að hafa nokkurn tímann heyrt á 

þennan Bjarna minnst. 

„Æi, það var löngu áður en þú fæddist. Hann var langafabróðir þinn. Fæddur og 

uppalinn á stað ekki ósvipuðum þessum. Man nú ekki hvað hann hét. En allavega, 

eftir því sem afi þinn sagði þá var hann … þú veist. Þetta var auðvitað ólöglegt þá. En 

það var komið illa fram við hann, greyið, og það kom að því að hann þoldi ekki 

lengur við. Hengdi sig í hlöðunni hjá langafa þínum. Ægilega sorglegt.“ 

Kría starði á hana. „Þú hefur aldrei sagt mér frá þessu.“ 

„Pabbi sagði mér það ekki fyrr en stuttu áður en hann lést. Hann var víst ósköp 

indæll og ljúfur maður, hann Bjarni, gerði aldrei flugu mein. Samt var afa þínum sagt 
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að forðast hann. Og svo fór sem fór. Ég held að honum hafi alltaf liðið illa yfir þessu 

svo þegar þú komst út úr skápnum þá vildi hann létta á hjarta sínu.“ 

Kría hugsaði til afa síns sem hafði alltaf verið henni svo góður. Henni hafði þótt 

erfiðara að segja honum frá því að hún væri tvíkynhneigð en nokkrum öðrum því hún 

var svo hrædd um að valda honum vonbrigðum. En jafnvel þótt það kæmi augljóslega 

á hann hafði hann verið fljótur að jafna sig og verið henni stoð og stytta alveg fram á 

síðasta dag.  

„Ég verð að viðurkenna að ég skil ekki hvernig hún helst við hérna,“ sagði Kría. 

„Ég væri löngu farin.“ 

Mamma hennar leit á hana. „Er það? Þú ert hérna núna. Ekki nóg með það, þú ert 

að leggja í ævintýri sem mun halda þér hér til frambúðar. Eini munurinn á þér og 

Sólveigu er að þorpið veit af henni.“ 

„Ég hef ekkert verið að fela hver ég er,“ sagði Kría, pirruð. „Það hefur bara aldrei 

komið til tals.“ 

„En hvað þegar það gerist? Ætlar þú þá að flytja aftur suður?“ 

„Auðvitað ekki! Ég læt ekki aðra ákveða hvar ég má vera.“ 

„Sko, þið eruð ekkert það ólíkar,“ sagði mamma hennar og brosti. „Það er samt 

eitt að tala um það, Kría mín,“ bætti hún við ívið alvarlegri, „og annað að takast á við 

það þegar að því kemur.“ 

Kría hnussaði. „Þau verða bara að átta sig á því að það er komin tuttugasta og 

fyrsta öldin. Svona fordómar líðast ekki lengur, ekki einu sinni úti á landi!“  

„Gott hjá þér.“ Mamma hennar klappaði henni á öxlina og stóð upp. „Halli minn, 

viltu hjálpa mér að ganga frá. Nei, sitjið þið bara og slakið á. Það er komið að 

gestunum að sjá um gestgjafana.“ 

Þau stöfluðu saman diskum og glösum og báru inn í hús. Sólveig og Kría sátu 

eftir á sitthvorum enda borðsins. „Ég vona að pabbi hafi ekki verið að kjafta þig alveg 

í kaf,“ sagði Kría.  

Sólveig brosti bara. Hvað svo sem þau hefðu verið að ræða þá virtist henni ekki 

mislíka það. 

„Varstu eitthvað búin að heyra frá Guggu um bækurnar?“ spurði Kría til að segja 

eitthvað. 
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Sólveig hristi höfuðið. „Eins og hún færi að tala við mig. Viltu ekki bara rölta til 

hennar í fyrramálið? Hún er örugglega að drepast úr forvitni um hvaða fólk þetta sé 

sem er komið til þín.“ 

„Ja, það er nú það. Ég veit ekki hversu vinsamleg hún verður í minn garð eftir að 

mamma tók hana í gegn í morgun fyrir að eiga ekki speltbrauð og lífræna ávexti.“ 

„Hún spurði mig hvort þessar kótilettur væru ekki örugglega af frjálsu sauðfé. Ég 

sagði henni að ég hefði skotið lambið á færi í hlíðinni í gær.“ 

Kría gapti. „Ó Jesús minn. Ekki sagðirðu það í alvörunni?“ 

Sólveig skellti upp úr. „Nei, auðvitað ekki. Mikið er gaman að atast í ykkur.“ 

„Ef þú hefðir þurft að sitja undir klukkutíma löngum fyrirlestri um illa meðferð á 

hænum myndirðu ekki grínast með þetta,“ sagði Kría. Hún horfði brosandi á 

Sólveigu. Hana langaði að renna fingrunum í hárið á henni og draga hana að sér. 

Kyssa hláturinn úr munnvikunum. Finna hitann leggja af henni og – 

„Jæja, ætli við pabbi þinn förum ekki að koma okkur heim í hús.“  

Kría hrökk við og leit á móður sína sem brosti eins og hún vissi nákvæmlega 

hvað Kría hafði verið að hugsa. „Ég fer að koma,“ sagði hún og bjóst til að standa á 

fætur en pabbi hennar tók það ekki í mál.  

„Við sjáum um okkur sjálf, Kría mín. Þið vinkonurnar hafið örugglega um nóg að 

spjalla. Það er margt að skipuleggja, ekki satt?“ Hann blikkaði Kríu, henni til mikillar 

hrellingar, og svo röltu hjónin hönd í hönd upp að Sunnuhvoli. 

„Var eitthvað sem þú vildir ræða við mig?“ forvitnaðist Sólveig. 

„Nei, nei, ekkert þannig,“ sagði Kría snöggt. „Pabbi er bara alltaf að hugsa um 

bissnessinn. Ætli honum finnist ég ekki vera of mikið á reiki með skipulagið.“ 

„Ég held þetta sé nú allt í góðum farvegi,“ sagði Sólveig hugsi. „Jafnvel þótt við 

fáum bara nokkrar bækur til að byrja með þá getum við alveg opnað. Það bætist 

örugglega við þegar fólk sér hvað þetta er huggulegt. Ég held að málið sé að gera 

staðinn að einhverju sem sveitin getur verið stolt af, sem fólk vill að vegni vel. Þess 

vegna var ég nú að hafa áhyggjur af mér hérna.“ 

„Ég hef engar áhyggjur af því,“ fullyrti Kría þótt hún hefði vissulega velt því fyrir 

sér hvaða áhrif það myndi hafa, sérstaklega ef það fréttist að þær væru báðar þannig. 

„Ísland er orðið vinsælt hjá hinsegin ferðamönnum, sérstaklega eftir að hjónalögunum 

var breytt. Það er jafnvel gert út á brúðkaupsferðir til landsins.“ 
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„Já, það er svo sem satt.“ Sólveig leit yfir þorpið, hugsi. „Tjaldstæðið á Litlatúni 

er þegar hálf-fullt. Ef við eigum að lokka til okkar ferðamenn verðum við að láta orð 

berast og það hratt. Og það þýðir að við þurfum að klára og opna staðinn sem allra 

fyrst.“ 

Kría kinkaði kolli. „Okkur vantar aðallega að kaupa veitingar. Og svo eru það 

bækurnar.“ 

„Já, ég held samt sem áður að við ættum að miða inn á að opna næstu helgi.“ 

Hjartað í Kríu tók kipp. „Eftir fimm daga?“  

Sólveig leit á hana og brosti. „Ertu klár í slaginn?“ 

Kría dró djúpt andann. Fimm daga? Jesús minn, það myndi aldrei ganga. „Ekki 

spurning!“  

 

Um leið og Kría gekk inn í Kaupfélagið skaust Gugga á fætur eins og gorkúla. „Ég 

var einmitt að spá í að rölta til þín ef þú litir ekki heldur við í dag.“  

Kría brosti innilega. „Já, fyrirgefðu seinlætið. Foreldrar mínir eru í heimsókn og 

þau voru svo æst í að koma húsgögnunum fyrir.“ 

Gugga kipraði varirnar. „Já, einmitt. Foreldrar þínir.“ Hún hallaði sér yfir borðið 

og lækkaði róminn. „Það er auðvitað allt í heilsufæðinu núna, Reykjavíkingar. Ég skil 

það ekki alveg. Við eigum nú heilsu okkar og hreysti íslenska matnum að þakka.“ 

Kría kinkaði kolli og reyndi að horfa ekki á skvapið á Guggu sem var við það að 

sprengja utan af henni svuntuna. „En það var þetta með bækurnar,“ hélt Gugga áfram, 

enn í samsæristón. „Ég lét boð út ganga og viðbrögðin voru svona líka frábær!“ 

„Já, er það?“ sagði Kría spennt. „Safnaðist mikið?“ 

„Ja, það er nú það. Þú varst auðvitað ekki heima og ég vissi ekki hversu mikið 

Solla væri í þessu með þér svo þetta er svona í biðstöðu enn þá. En segðu bara til og 

þá læt ég boð út ganga að þú sért tilbúin að taka á móti.“ 

Það sauð á Kríu en hún lét eins og ekkert væri. Skyndilega laust niður hugmynd. 

„Við vildum einmitt þakka fyrir hjálpina og Sólveig stakk upp á að bjóða í opnunar-

hátíð á laugardaginn,“ skáldaði hún. „Væri það ekki gaman? Einn kaffibolli í boði 

hússins fyrir hvern kassa af bókum.“ Það myndi bæði lokka fólk á staðinn og spara 

þeim að þurfa að skjótast um allar sveitir að sækja bókakassa. Þær gætu jafnvel fengið 

fólk til að raða í hillur fyrir sig. 
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„En sniðugt! Það eru allir svo spenntir að sjá þetta hjá þér. Það er einmitt það sem 

við þurfum hingað í sveitina, duglegt og hugmyndaríkt fólk sem kemur hlutunum í 

verk!“ 

Eins og að setja á fót nuddstofu sem enginn vill koma í, langaði Kríu að hreyta 

framan í hana en beit í tunguna og brosti. „Við erum reyndar enn þá að leita að 

borðum og stólum. Og ef þú veist um ísskáp sem einhver vill losna við þá endilega 

láttu mig vita.“ 

„Elskan mín, það er nóg til af gömlum skólaborðum og stólum í geymslunni hjá 

félagsheimilinu sem enginn er að nota.“ Gugga dæsti. „Ég skil ekkert í mér að muna 

ekki eftir þeim. Þau eru auðvitað engin stofustáss en með smá málningu eða kannski 

dúkum má gera þau hugguleg. Talaðu bara við Tóta, hann hjálpar þér með þetta.“ 

Kría brosti, borgaði fyrir þær fáu matarvörur sem hún hafði tínt í körfuna og 

kvaddi með einlægri ósk um að sjá Guggu á laugardaginn. „Ef ekki fyrr.“ 

Þegar hún kom aftur í Vinaminni var pabbi hennar að slá flötina fyrir framan 

húsið. Hann brosti og veifaði þegar Kría gekk upp stíginn en hélt svo áfram án þess að 

stoppa. Mamma hennar var að ganga frá inni í bakherberginu. Þar var þegar komin 

kaffivél, helluborð og vöfflujárn. Á hillurnar var búið að raða skálum, könnum, 

kökudiskum og öðru sem þær höfðu sankað að sér í innkaupaferðinni fyrir sunnan. 

„Veistu um Sólveigu?“ spurði Kría.  

„Ég held hún sé uppi hjá sér.“ 

Kría skaust aftur út og upp tröppurnar. Hún var löngu hætt að banka, svo tíðar 

voru ferðirnar upp á efri hæðina. „Sólveig, ertu hérna?“ 

„Inni í stofu.“  

Kría gekk á hljóðið. Sólveig sat í sófanum með fartölvuna í kjöltunni og gleraugu 

á nefinu. Ótrúlegt en satt þá gerðu þau hana jafnvel enn meira aðlaðandi. „Ég vissi 

ekki að þú notaðir gleraugu,“ sagði Kría örlítið andstutt og fann hvernig hún roðnaði.  

Sólveig ýtti gleraugunum upp á ennið. „Ekki að staðaldri. Ég verð bara stundum 

þreytt og þá finnst mér það betra. Komstu hlaupandi?“  

„Ha? Já,“ laug Kría. Hún settist í annan hægindastólinn gegnt sófanum. „Ég 

talaði við Guggu. Hún virðist bjartsýn á að við fáum gommu af bókum. Ég bauð 

öllum á opnunarhátíð á laugardaginn. Kaffibolla í skiptum fyrir hvern kassa af 

bókum.“ 

Sólveig hnyklaði brýrnar. „Við opnum þá með tómar hillur?“ 



 65 

„Ég fór að hugsa um það sem þú sagðir, að láta sveitina vera stolta af framtakinu. 

Mér datt í hug að ef fólk fengi að taka þátt í undirbúningnum þá fyndist þeim þau 

kannski eiga hlut í staðnum.“ 

Sólveig hallaði sér aftur og brosti. „Þú ert nokkuð glúrin. Aldrei hefði mér dottið 

það í hug.“ 

Kría yppti öxlum feimin, ánægð með hrósið. „Ég veit ég hefði átt að spyrja þig 

fyrst en ég fékk bara þessa flugu í höfuðið og var búin að blaðra henni í Guggu áður 

en ég vissi af. Ég hugsaði að við slyppum þá líka við að keyra út um allar trissur að 

sækja þessar bækur.“ 

„Þú veist hvað það þýðir, er það ekki?“ sagði Sólveig. „Við eigum eftir að fá 

tuttugu eintök af hverjum titli Guðrúnar frá Lundi og margar seríur af Ísfólkinu.“  

 

Kría tók föður sinn með að líta á stólana og borðin í félagsheimilinu. Tóti staðar-

haldari var eldri maður með mikið gulnað skegg eftir stanslausar pípureykingar og í 

svo víðum gallabuxum að þær láku niður á rass eins og hjá unglingsstrák. Hann var 

greinilega líkt og aðrir að farast úr forvitni, tottaði þurra pípuna og sagði „Já, já,“ og 

„Það er nú þannig,“ aftur og aftur þótt engu væri til að jánka. Pabbi hennar aumkaði 

sig loks yfir karlinn og spjallaði um veðrið á meðan Kría skoðaði hvert húsgagn vel 

og vandlega og tók til hliðar þau sem voru hvað best með farin. Stólarnir voru úr viði, 

ágætir til skammtímasetu þótt þeir færu líklegast ekki vel með afturendann til lengdar. 

Borðin voru rispuð með ískornum upphafsstöfum fyrrum nemenda en ef settir yrði á 

þau dúkar skipti það engu.  

„Er alltaf svona veðurblíða hjá ykkur?“ hélt Haraldur áfram í samræðutón á 

meðan Kría kannaði hvort borðin stæðu jöfn á öllum fótum. 

„O, ekki er nú það. Búið að vera óvenjugott vor. Það var nú snjór fram í júní í 

hitteðfyrra.“ 

„Það var áður en hún Kría mín kom hingað.“ 

„Ætli hún hafi ekki bara komið með sólina með sér að sunnan. Skilið Reykjavík 

eftir í rigningunni og rokinu.“ Tóti hló. Þau tóku kurteisislega undir. „Alltaf gott að fá 

nýtt blóð í sveitina, já, já.“ 

„Já, já,“ át pabbi Kríu upp eftir honum. „Hvað segirðu, vinan, finnirðu eitthvað 

sem þú getur notað?“ 
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„Held það sé nóg með þessi fjögur borð og tvo stóla við hvert þeirra. Við getum 

þá sótt fleiri ef þarf. Er það ekki?“ Hún beindi spurningunni til Tóta og brosti sínu 

blíðasta.  

Karlinn var sem smér í höndunum á henni. „Jú, jú, sjálfsagt. Þetta gerir ekkert 

nema safna ryki hérna.“  

Þau stöfluðu stólunum og borðunum á pallbílinn og keyrðu varlega að 

Vinaminni. Það barst tónlist úr Kríukaffi og þegar þau gengu inn tók á móti þeim 

ilmur af kaffi og vöfflum. 

„Við urðum nú að athuga hvort þetta virkaði,“ sagði mamma hennar glaðlega. 

„Það verður ekki upp á hana Sólveigu logið að hún býr til frábærar vöfflur. Hvert var 

leynibragðið aftur, Veiga mín?“ 

Veiga? Kría leit á Sólveigu sem virtist ekkert kippa sér upp við nafngiftina. 

„Kardimomma,“ sagði hún. „Mamma bakaði þær alltaf með smá kardimommu.“ 

„Kardimomma! Hugsaðu þér, Kría. Aldrei hefði mér dottið það í hug.“ 

Feðginin þurrkuðu vel og vandlega af borðunum og stólunum áður en þau voru 

borin inn. Það passaði að þá voru vöfflurnar tilbúnar. Þau prófuðu hvern stól, hvert 

sæti í sófanum og hvern hægindastól, mældu hversu langt þurfti að teygja sig til að 

geta látið bollana frá sér og færðu smáborðin til eftir því.  

„Á þessum vegg vorum við að hugsa um að hafa myndlistarmann mánaðarins,“ 

úrskýrði Kría og benti á auðan vegg við afgreiðsluna.  

„Það er nóg til af þeim í sveitinni,“ sagði Sólveig. „Hver öðrum verri.“ 

Kría brosti til hennar. „Einmitt. Svo myndi mig langa að bjóða upp á frítt net-

samband.“ 

„Það er ekki vitlaust. Ferðamenn eru alltaf æstir í að komast í samband við 

umheiminn.“ Sólveig skrifaði það hjá sér. „Ég skal athuga málið.“ 

„Okkur vantar enn þá ísskáp,“ sagði mamma Kríu, eins og hún ætti jafn mikið í 

þessu fyrirtæki og þær. „Og frysti. Líklegast væri best að hafa svona skiptan skáp, 

hann tekur minna pláss.“ 

„Og garðstóla og borð,“ sagði pabbi Kríu. „Ef veðrið verður svona áfram þá er 

gott að geta setið úti.“ 

„Ég veit það nú ekki,“ sagði Kría efins. „Sólveig vill nú varla hafa fólk hangandi 

í garðinum hjá sér.“ 
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En Sólveig eyddi þeim áhyggjum. „Það er nóg plass fyrir aftan hús ef ég vil fá að 

vera í friði. Ég á borð og tvo stóla en við þyrftum líklegast fleiri en það.“ 

„Það er borð og tveir stólar á Sunnuhvoli líka. Það hlýtur að vera í lagi ef ég færi 

þá hingað. Ég sit oftast á grasinu hvort eð er.“ 

„En hvar ætlarðu að sitja og skrifa, Kría mín?“ spurði pabbi hennar allt í einu. 

„Við höfum alveg gleymt að gera ráð fyrir því.“ 

Brosið datt af Kríu. Hún hafði ekkert gleymt því, henni þótti það bara óþarfi. „Æ, 

ætli ég verði nokkuð að skrifa. Það er kominn tími til að hætta þessari vitleysu.“ 

„Hvaða rugl er þetta?“ byrsti Sólveig sig með svo miklum ofsa að þau litu öll á 

hana undrandi. „Auðvitað hættirðu ekki að skrifa! Það kemur bara ekki til greina.“ 

Hún stóð á fætur og gekk að veglegum hægindastól undir öðrum glugganum. „Ég legg 

til að þú eignir þér þennan til að byrja með. Ef þér finnst þú þurfa borð þá reddum við 

því. Þetta er þinn staður, Kría. Ég tek það ekki í mál að þú gefir drauminn upp á 

bátinn. Þig vantar bara sjálfstraust og einbeitingu til að vinna úr hugmyndum þínum.“ 

Kría vissi ekki hvað hún ætti að segja. Hún hafði hingað til haldið að Sólveigu 

þætti þessi skrif, sem aldrei urðu að neinu, óttaleg vitleysa. „En ef það verður of mikið 

að gera?“ 

Sólveig brosti og hristi höfuðið. „Þú ert bjartsýn, þykir mér. Ég held við megum 

þakka fyrir ef það verður nokkuð að gera. En hvernig sem það fer þá átt þú þér hér 

eftir stað til að vinna á. Við skiptum með okkur vöktum, þegar það er komið að mér 

þá skrifar þú. Og ef svo ólíklega vill til að hingað koma fleiri en ég ræð við þá fáum 

við einhvern ungling til að hjálpa til. Ekki hafa áhyggjur af því.“ 

Kría brosti. Henni var léttari en hún vildi viðurkenna. Sama þótt ekkert gengi þá 

var tilhugsunin um að gefast upp jafnvel enn skelfilegri. „Allt í lagi. En ég lofa engu 

um afurðina.“  

„Ekkert svona. Ég hef fulla trú á þér.” 

Þær horfðust brosandi í augu. Hjartað í Kríu sló jafn hratt og í snjótittlingi.  

„Já, já, mér líst bara vel á þetta,“ tók pabbi Kríu undir. „Sólveig hefur rétt fyrir 

sér, þú mátt alls ekki hætta að skrifa. Allir snillingar ganga í gegnum tímabil þar sem 

ekkert gengur. Vittu til, þú verður komin á metsölulistann áður en þú veist af.“ 

Mamma hennar kinkaði kolli með munninn úttroðinn af vöfflu. Hún virtist alveg 

hafa gleymt því að þær voru fullar af hveiti, hvítum sykri og rjóma. 
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„Ég legg til að þið stúlkurnar farið í innkaupaferð á morgun,“ sagði hún þegar 

hún var búin að kyngja. „Hvar er næsti stórmarkaður? Egilsstöðum? Endilega takið 

daginn og gerið ykkur ferð úr því. Þið eigið það inni eftir alla vinnuna sem þið eruð 

búnar að leggja í þetta.“ 

„Ég þarf nú að vinna fyrir hádegi,“ sagði Sólveig. „En ég býst við að ég geti farið 

eftir það.“ 

„Frábært! Hvar var svo þessi laug sem þú talaðir svo mikið um, Kría mín? Við 

pabbi þinn vorum að hugsa um að skreppa í smá rómantískt bað.“ Hún blikkaði 

manninn sinn sem brosti breitt og nuddaði saman lófunum. Kría gretti sig. Nú átti hún 

eftir að sjá fyrir sér foreldra sína að kela í lauginni í hvert sinn sem hún færi þangað.  

 

Þær tóku Priusinn hennar Kríu svo foreldrar hennar gætu farið á Landróvernum að 

Pollinum. Það var heiðríkt en örlítið kaldara í veðri en það hafði verið síðustu daga. 

Enn mátti sjá snjófyrningar í hlíðum og lautum þar sem sólin náði ekki að skína nema 

part úr degi, ef þá nokkuð. Ferðamannatíminn var augljóslega vel á veg kominn því 

þær mættu þó nokkrum erlendum rútum og bílum sem voru að koma af ferjunni í 

Seyðisfirði. Í aftursætinu lá stafli af útprentuðum auglýsingum sem þær festu upp í 

sjoppum og á bensínstöðvum. Kríu hitnaði í kinnum að sjá „Kríukaffi“ skrifað stórum 

stöfum efst. Þær áttu enn eftir að hanna skiltið svo Sólveig hafði í fljótheitum sett 

einfaldar skuggamyndir af kríum á flugi ásamt stafla af bókum og rjúkandi kaffibolla. 

Neðst í horninu blakti svo lítill regnbogafáni. Útkoman var helst til barnaleg en svo 

varð að vera.  

Þær áttu í þægilegum samræðum á leiðinni, mest um það sem í vændum var en 

líka um persónulegri hluti. „Þetta er búið að vera gaman hjá okkur,“ sagði Sólveig á 

einum tímapunkti, án þess að líta af veginum.  

Kría kinkaði kolli. „Ég er fegin að ég skyldi flytja til Litluvíkur. Annars hefðum 

við líklegast aldrei kynnst.“ 

„Nei, ætli það,“ samþykkti Sólveig. Hún ræskti sig og bætti svo við: „Ég var samt 

búin að vera að velta fyrir mér að flytja aftur suður, svo hver veit.“ 

Kría leit á hana undrandi. „Nú? Af einhverri alvöru?“ 

„Svona. Var aðallega að skoða einhverjar íbúðir í Breiðholtinu.“ 

„Ég get einhvern veginn alls ekki ímyndað mér þig í blokk í Breiðholtinu,“ sagði 

Kría hvumsa.  
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„Ég bjó í kjallaraholu þar á meðan ég var í náminu. Algjör hörmung. Ekki að ég 

gæti selt Vinaminni fyrir einhverju betra. Þriggja hæða einbýlishús á Austfjörðum er 

álíka verðmætt og bílskúr í úthverfi Grafarvogs.“ 

„Jæja, ég er fegin að þú hættir við,“ sagði Kría. Hún tók í höndina á Sólveigu þar 

sem hún hvíldi á lærinu og kreisti létt. „Ég hefði örugglega ekki enst annan vetur í 

Litluvík ein. Ég var eiginlega að verða hálfvitlaus á því, ef ég á að segja alveg eins og 

er.“ Hún sleppti takinu og tók aftur um stýrið án þess að þora að líta á Sólveigu en sá 

samt útundan sér að Sólveig horfði á hana lengi áður en hún sneri sér aftur að 

glugganum.  

Þegar þær komu á áfangastað byrjuðu þær á því að fá sér snarl á litlu kaffihúsi. 

Kría renndi augum yfir staðinn og fylgdist með öllu sem fram fór. Hún gerði minnis-

lista í huganum yfir hvað það var sem gerði staðinn aðlaðandi og hvað mætti betur 

fara. Hann var að mörgu leyti svipaður því sem þær voru að sækjast eftir, að því 

undanteknu að þarna voru engar bækur. Gömul húsgögn og enn eldri munir gáfu 

staðnum heimilislegan svip en Kríu þótti tónlistin of hávær og veitingarnar voru fínni 

og flóknari en þær höfðu hugsað sér að vera með. Hér var líka alvöru espressovél, 

með flóunarstútum og öllu sem þurfti til að búa til fínustu kaffidrykki. Kría naut þess 

að súpa á heitu latte og finna ilminn af nýmöluðu kaffinu en hún gerði sér samt engar 

grillur um að slík fínheit myndu henta Kríukaffi. Til þess að réttlæta þau fjárútlát 

þyrftu þær að vera vissar um að staðurinn myndi bera sig og fyrir því voru engin 

vilyrði. Þar að auki var óttalegur hávaði í vélinni; hún hvæsti og æpti í hvert sinn sem 

mjólk var flóuð og urraði þegar var malað. Ef hugmyndin var fyrst og fremst að þetta 

yrði lesstofa þá gengi ekki að hafa svo truflandi umhverfi. 

Sólveig virtist vera að hugsa á svipuðum nótum því hún hrærði í froðunni í 

bollanum sínum og sagði: „Allt of mikill hávaði í þessari vél. Það er varla hægt að 

hugsa fyrir henni, hvað þá skrifa.“ 

„Nei,“ samsinnti Kría, ánægð að Sólveig skyldi hugsa til hennar. „Fjandi gott 

kaffi samt.“ 

„Ég kann að gera ágætis mjólkurkaffi. Ég get boðið þér í latte einhvern tímann 

þegar þú ert orðin leið á fjósakaffinu.“ 

Kría brosti og bældi niður óviðeigandi hugsanir um morgunkaffi í rúminu með 

Sólveigu sér við hlið. „Ætli þau leyfi okkur að setja upp auglýsingu hér? Við getum 

nú varla talist keppinautar, verandi í margra kílómetra fjarlægð.“ 



 70 

„Við erum nokkuð enn betra.“ Sólveig sneri sér í stólnum og benti á lítinn 

regnbogafána sem límdur var á glerhurðina. „Samherjar.“ 

Kría bætti regnbogalímmiðum á listann. 

 

Það var farið að kvölda þegar þær héldu heim á leið. Þá höfðu þær hengt upp 

auglýsingar um Kríukaffi á öllum helstu samkomustöðum Egilsstaðar, þar á meðal 

sundlauginni, verslunum, söfnum, jafnvel safnaðarheimilum. Fólk hafði verið boðið 

og búið að hjálpa Litluvík að koma út orði um sitt fyrsta kaffihús, jafnvel þótt Kría 

hafði tekið eftir því að sumir gáfu regnbogafánann í horninu auga, líkt og þeir væru 

ekki vissir hvað þeim ætti að þykja um þá yfirlýsingu. Hvergi höfðu þær þó mætt 

fjandsamlegum viðbrögðum en hvort auglýsingarnar fengju allar að hanga eftir að þær 

voru farnar, það var annað mál. Þær höfðu einnig rekist á auglýsingu um notaðan 

ísskáp með frysti sem eigandinn bauðst til að skutla til þeirra í lok vikunnar, hann var 

vörubílstjóri og keyrði reglulega fram hjá Litluvík. Þangað til yrðu þær að geyma 

vörurnar í sínum eigin kælum. 

Kríu leist illa á að keyra syfjuð á vegum sem hún var ekki vel kunnug svo 

Sólveig sat undir stýri á heimleiðinni. „Hallaðu þér bara,“ sagði hún. „Ég skal vekja 

þig þegar við komum.“ 

„Eða ef þig fer að syfja,“ umlaði Kría sem var þegar komin hálfa leið í 

draumheima. 

„Engin hætta á því. Ég hef um nóg að hugsa til að halda mér vakandi.“  

 

Það tók Kríu smá stund að losna úr svefnrofunum en þegar hún loks opnaði augun 

stóð Sólveig við opnar bíldyrnar og hristi hana heldur óblíðlega. „Erum við komnar?“ 

spurði Kría ringluð. Hún kannaðist ekkert við sig. 

Sólveig var eins og þrumuský í framan. „Hvernig dettur þér í hug að keyra án 

þess að hafa varadekk? Annað framdekkið lekur og það er ekkert til skiptanna!“ 

Kríu brá. „Það sprakk á dekki snemma í vor, ég var ekki búin að sækja það úr 

viðgerð,“ viðurkenndi hún, fremur lúpuleg. „Ég keyri svo sjaldan.“ 

„Þú ert ekki í Reykjavík, það eru ekki verkstæði hér á hverju strái!“ hreytti 

Sólveig í hana. „Þú mátt þakka fyrir að ég stansaði til að fara á salernið, annars hefði 

felgan orðið ónýt líka.“ 
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Kría settist upp og leit út. Bílnum hafði verið lagt fyrir framan stóra byggingu 

sem henni sýndist vera gistiheimili. Það stóð niðri við sjóinn en fyrir ofan risu fjöllin 

há og tignarleg og enn með grátt í vöngum. „Er einhver hér sem getur gert við 

dekkið?“ 

„Já, en ekki fyrr en á morgun. Eins gott að ég á ekki að mæta í vinnu í fyrramálið, 

ég segi ekki annað!“ 

„Fyrirgefðu. Ég skal borga gistinguna. Ef það er þá laust hjá þeim?“ 

„Ég skal athuga það.“ Sólveig snerist á hæli og þrammaði upp að húsinu. 

Kría horfði á eftir henni vonsvikin. Einmitt þegar var farið að fara svo vel á með 

þeim. Hún steig út og teygði sig, stirð eftir að hafa sofið í hálfgerðum keng í bílnum. 

Matvörurnar ættu sem betur fer að haldast ferskar því lofthitinn hafði hrunið með 

kvöldinu. Sérstaklega ef það var sem henni sýndist að sólin myndi ekki ná upp fyrir 

fjöllin fyrr en um hádegið. 

Sólveig kom aftur út á meðan Kría var að ná í yfirhafnirnar og veskið sitt í 

aftursætinu. Hún tók við jakkanum sínum án þess að þakka fyrir, sagði bara: „Við 

fengum herbergi á annarri hæð,“ og gekk aftur upp að húsinu. Kría elti og reyndi að 

taka framkomuna ekki nærri sér. 

Herbergið rúmaði rétt svo tvö rúm klædd herfilega ljótum rúmteppum, tvö 

náttborð, skáp og kommóðu. Baðherbergið mátti muna sinn fífill fegri. Það varð þó 

ekki af staðnum tekið að útsýnið yfir fjörðinn var stórkostlegt þótt Kría hafði reyndar 

ekki hugmynd um í hvaða firði þær væru staddar. Sólveig var þegar búin að henda 

jakkanum frá sér á rúmið næst glugganum og var horfin inn á baðherbergi. Stuttu 

seinna heyrðist skrúfað frá sturtunni.  

Kría sparkaði af sér skónum, hengdi upp jakkann og settist á rúmið. Það var 

sjónvarp í herberginu en skjárinn var ekki mikið stærri en frímerki og Kría hugsaði að 

ef Sólveig vildi fara beint að sofa væri óráð að hrella hana með sjónvarpsglápi. Hún 

sendi mömmu sinni skilaboð um að þær Sólveig neyddust til að gista nóttina og fékk 

samstundis svar í líki broskalls sem blikkaði ísmeygilega. Hún andvarpaði.  

Þar sem hún sat ein gat hún ekki annað en heyrt niðinn í sturtunni sem virtist 

óvenjuhávær í þögninni. Hún stóð upp og opnaði gluggann. Fyrir utan söng lóa 

fremur einmanalega og hrossagaukur flaug yfir með látum. Lamb jarmaði í hlíðinni 

og frá sjónum heyrðist öldugjálfur. Ekkert þessara hljóða yfirgnæfði þó hljóðin innan 

úr baðherberginu. Kría lagðist endilöng á rúmið og lokaði augunum. Vatnsniðurinn 
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breytti um hljóm eftir því sem Sólveig færði sig til í sturtunni. Kría sá hana fyrir sér, 

fyrst sem skuggamynd á sturtuhenginu en eftir því sem á leið skýrðist myndin og 

henni fannst sem hún væri komin inn og stæði við hlið Sólveigar, andaði að sér heitri 

gufunni og lyktinni af ódýrri hótelhársápu, fyndi jafnvel vatnsdropa slettast á sig. Það 

þurfti ekki mikið til að kalla fram mynd af Sólveigu naktri eftir að hafa séð hana því 

sem næst bera í Pollinum. Í huganum renndi hún hendi upp mjöðmina á Sólveigu, yfir 

magann og svo upp að brjóstunum. Henni hitnaði allri, fann hvernig hún roðnaði í 

framan og maginn varð sem heitur grautur. Hvort það stafaði af löngun eða skömm 

var hún ekki viss um, en möguleikinn að það væri hið seinna nægði til að henni tækist 

að rífa sig úr dagdraumnum og setjast upp. Það mátti ekki seinna vera, skrúfað var 

fyrir sturtuna og ekki leið á löngu áður en Sólveig kom út, klædd nærbuxum og bol 

með handklæði vafið um höfuðið og fötin undir hendinni. 

„Það ætti að vera nóg eftir af heita vatninu,“ sagði hún. Röddin var heldur mildari 

en samt langt frá því að vera vinsamleg.  

„Takk. Ég opnaði aðeins gluggann, þú lokar honum bara ef þú vilt það heldur,“ 

svaraði Kría í sama kurteisistón og forðaði sér svo inn á bað. 

Það var gott rennsli í sturtunni og Kríu leið miklu betur þegar hún hafði skolað af 

sér svitann og þvegið sér um hárið. Þær voru hvorugar með tannbursta svo hún lét sér 

nægja að skola munninn vel og vonaði að glerungurinn myndi standast prófið. Svo 

klæddi hún sig aftur í nærbrækurnar og bolinn, aflæsti hurðinni og steig fram. Sólveig 

sat upp við dogg í rúminu sem hún hafði valið sér og var að fikta í símanum sínum. 

Hún leit snöggt upp þegar hún heyrði Kríu koma fram en leit svo aftur niður á símann 

á meðan Kría skreið undir sæng og teygði úr sér í rúminu. 

„Hann þóttist geta verið búinn að gera við dekkið fyrir klukkan níu,“ sagði 

Sólveig án þess að líta upp. „Við ættum að reyna að koma okkur sem fyrst af stað svo 

matvörurnar skemmist ekki.“ 

Kría ætlaði að biðjast afsökunar enn einu sinni en ákvað að það stoðaði ekkert. 

„Ég stilli vekjarann þá á átta,“ sagði hún þess í stað og sneri sér svo til veggjar. Hún 

hlustaði á þruskið í Sólveigu þegar hún lagðist niður á koddann. Svo lágu þær báðar 

þögular í of björtu herberginu með fuglasöng og kindajarm fyrir utan. Kría var glað-

vakandi þrátt fyrir þreytuna. Hún beið þess að heyra einhver merki um að Sólveig 

væri sofnuð, dýpri öndun eða jafnvel hrotur, en það heyrðist ekkert úr hinu rúminu. 
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Samt var svo stutt á milli þeirra að hún gæti auðveldlega strokið Sólveigu um vangann 

ef hún sneri sér við og teygði sig. 

Á endanum hélst hún ekki lengur við. Hún lokaði augunum og velti sér á hina 

hliðina, eins eðlilega og hún gat, líkt og hún væri bara að snúa sér í svefni. Eftir smá 

stund hætti hún á að opna augun. Sólveig horfði á hana á móti. Hvorug sagði orð. 

„Fyrirgefðu skapvonskuna,“ sagði Sólveig skyndilega.  

„Fyrirgefðu að ég skyldi gleyma dekkinu,“ sagði Kría lágt. 

„Annað eins hefur nú gerst,“ sagði Sólveig og brosti lítillega. Eftir nokkra þögn 

hélt hún áfram: „Þetta var búinn að vera góður dagur, mér þykir leiðinlegt að ég 

skyldi láta hann enda svona. Mér brá bara, það hefði getað farið illa.“ 

„Þetta er allt í lagi.“ 

Sólveigu virtist öllu rórra núna en áður. Kría skildi hana alveg. Vegirnir voru 

þröngir á köflum og margar brattar hlíðar. Það mátti ekki mikið út af bera til að illa 

færi og dekk sem spryngi með látum gat svo sannarlega valdið stórslysi. 

„Takk fyrir daginn. Það er langt síðan ég hef skemmt mér svona vel,“ sagði hún. 

„Það þarf lítið til að skemmta þér,“ stríddi Sólveig henni góðlátlega. „Við gerðum 

ekkert annað en að versla inn og fá okkur að borða.“ 

„Það munar öllu um félagsskapinn,“ sagði Kría og brosti. „Ég held við séum bara 

nokkuð góðar saman, þú og ég.“ 

Sólveig varð alvarleg á svip. „Já, við erum það. Þú veist að fólk á eftir að slúðra? 

Sérstaklega þegar fréttist að við eyddum nóttinni saman.“ 

Kríu langaði að leggja til að þær ættu þá kannski að gefa þeim eitthvað almenn-

ilegt að slúðra um en hélt aftur af sér. „Verði þeim að því. Það er kominn tími til að 

þau átti sig á því að þetta er breyttur heimur.“ 

Sólveig hristi höfuðið. „Þú ert of góðu vön úr bænum. Það er engin gleðiganga í 

Litluvík, skal ég segja þér. Af hverju heldurðu að samkynhneigðir úti á landi flytji 

allir til Reykjavíkur? Svona er Ísland í dag, fyrir utan þennan litla skaga sem hýsir 

hina frjálslyndu höfuðborg Reykjavík.“ 

„Af hverju býrðu þá enn þá í Litluvík?“ spurði Kría enn og aftur. „Ég skil það 

ekki. Ef eina leiðin til að lifa er að flytja í bæinn?“ 

„Kannski kæri ég mig ekkert um líf sem kostar það mikið.“ 

Kría hnyklaði brýrnar. „Hvað meinarðu?“ 

Sólveig andvarpaði. „Ekkert. Ég sagði bara svona. Það skiptir ekki máli.“ 
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„Auðvitað skiptir það máli.“ Kría fór fram úr og settist á rúmstokkinn hjá 

Sólveigu. „Hvað meinarðu að þú kærir þig ekki um það líf?“ 

„Ég er ekki í sjálfsmorðshugleiðingum, ef þú heldur það,“ sagði Sólveig stutt í 

spuna og færði sig fjær. „Ég meinti bara að það nægir mér sem ég hef hér. Ég hef 

ekkert að sækja í bæinn. Ég hef aldrei verið félagsvera, ég myndi ekki sækja fundi eða 

fara út að skemmta mér með okkar fólki frekar en öðru. Ef sveitungar mínir vilja ekki 

samþykkja mig, þau um það. Mér er sama hvað þeim finnst.“ 

„Enginn er eyland,“ sagði Kría. „Allir þurfa á öðru fólki að halda, bara 

mismikið.“ 

„Ég spjara mig ágætlega, takk fyrir,“ sagði Sólveig snúðug. 

„Svo það myndi engu breyta fyrir þig ef ég flytti aftur suður?“ 

Það kom á Sólveigu, nóg til að Kría fann hana stirðna upp eitt augnablik áður en 

hún setti upp þóttasvipinn sem Kríu var svo illa við. „Mér þætti það auðvitað verra af 

því við náum ágætlega saman, en ég er vön því að vera ein. Og eins og þú sagðir, það 

er þá að minnsta kosti búið að þrífa hjá mér neðri hæðina.“ 

Kría stóð upp. „Jæja, mér myndi þykja leiðinlegt að fara. Og ekki bara út af 

Kríukaffi.“ Hún var við að skríða aftur undir sæng þegar Sólveig greip um úlnliðin á 

henni. 

„Fyrirgefðu. Ég gleymi stundum …“ Hún þagnaði. 

„Hvað?“ 

Sólveig sleppti takinu. „Hversu ólíkar við erum.“ 

Kría andvarpaði. „Veistu,“ sagði hún, „ég held við séum líkari en þú vilt láta. Ef 

þér væri í alvörunni sama hvað fólki fyndist þyrftirðu ekki þennan fjandans varnarmúr 

í kringum þig.“ Hún lagðist upp í rúm, sneri sér til veggjar og dró sængina upp að 

höku. Það leið langur tími í óþægilegri þögn áður en Kría loks náði að festa svefn. 

 

Það var stirt á milli þeirra er þær vöknuðu. Morgunmaturinn á hótelinu samanstóð af 

ristuðu brauði, kornflexi og djús sem þær gleyptu í sig með hraði. Maðurinn sem rak 

bensínstöðina á staðnum var að klára að setja nýbætt dekkið aftur undir bílinn þegar 

þær komu út. Þær voru lagðar aftur af stað fyrir klukkan níu. Kría sat undir stýri. Hún 

kveikti á útvarpinu til að létta á þrúgandi þögninni en sambandið var stopult og 

útvarpsstöðin datt sífellt út. Eins og samband þeirra Sólveigar, hugsaði Kría bitur með 
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sér. Hana langaði mest að gráta en það yrði að bíða þar til hún kæmi heim og fengi 

næði til þess í einrúmi. 

Þær áttu ekki nema um tíu kílómetra eftir í Litluvík þegar Sólveig slökkti 

skyndilega á útvarpinu og sneri sér að henni. „Fyrirgefðu,“ sagði hún. „Þú hefur rétt 

fyrir þér. Auðvitað er mér ekki sama. Og mér þætti mjög leitt að missa þig suður. Þú 

ert góð vinkona, besta vinkona sem ég hef átt, satt að segja.“ 

Einlægnin í röddinni kom svo flatt upp á Kríu að hún kom ekki upp orði. 

„Ætli það sé ekki einmitt þess vegna sem ég læt svona við þig,“ hélt Sólveig 

áfram. „Svo það verði ekki eins erfitt að kveðja þegar þú ferð.“ 

„Fer hvert? Ég er ekki að fara neitt,“ mótmælti Kría. „Ég væri ekki að standa í 

öllu þessu veseni ef ég ætlaði bara að stinga af.“ Sérstaklega ekki núna þegar ég er 

orðin svo ástfangin af þér að mig verkjar í hjartað, bætti hún reið við í huganum. 

„Þú segir það núna,“ sagði Sólveig þreytulega. „En það kemur að því að þú færð 

nóg. Litlavík er á hjara veraldar. Eina fólkið sem endist þar er fólkið sem er með 

sveitina svo inngróna í sálina að það getur ekki lifað annars staðar.“ 

Kría leit á hana. „Eins og þú?“ 

Sólveig hikaði en brosti svo stuttlega. „Ætli það ekki. Ég reyndi að búa í 

Reykjavík. Fjandans blokkir og alltof mikil umferð.” 

„Þú bjóst í Breiðholtinu,“ benti Kría henni á, fegin að þær virtust vera að sættast. 

„Það er eins og fá sér sopa af gini og dæma allt áfengi ódrekkandi.“  

Sólveig hló lágt. „Kannski það. Ég held samt að ég sé einfaldlega of mikið 

náttúrubarn til að búa í borg. Ég vil geta vaknað við fuglasöng á morgnana og séð 

myrkrið á veturna. Það varð aldrei dimmt í bænum.“ 

Kría hikaði en tók svo af skarið. „Það eina sem ég hef saknað úr bænum eru 

bækurnar og kaffihúsin og við erum að kippa því í lag. Ég hef ekkert annað að sækja 

suður svo þú getur hætt að hafa áhyggjur af því. Litlavík er mér jafn kær og þér.“ 

„Hvað með fjölskyldu þína?“  

„Jú, auðvitað sakna ég þeirra stundum. En mér finnst þau samt best í hófi.“ 

Sólveig brosti. „Þú átt góða foreldra en ég skil hvað þú meinar.“ 

„Hvar eru þínir?“ spurði Kría varlega. 

„Þau fluttu til Húsavíkur fyrir mörgum árum. Pabbi lést úr krabbameini í hitteð-

fyrra. Okkur mömmu kemur ekkert sérlega vel saman. Hún er aðeins of kaþólsk fyrir 

minn smekk. Hún er frá Spáni,“ útskýrði hún þegar Kría leit á hana í spurn. Jæja, það 
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skýrði suðrænt útlit. „Flúði Franco til Frakklands, kynntist pabba þar; hann var stýri-

maður á skipi og tók hana með sér til Íslands.“ 

„Og þau settust að í Litluvík?“ spurði Kría undrandi.  

„Mamma var úr sveit, hún gat ekki hugsað sér að búa í borg. Pabbi var fæddur og 

uppalinn í Litluvík svo það lá beinast við að flytja heim. Foreldrar hans bjuggu í 

Vinaminni, afi var með vefnaðarvöruverslunina á neðri hæðinni. Já, ég var búin að 

segja þér það. Þegar hann lést settust pabbi og mamma að í húsinu. Ég tók svo við 

þegar þau fluttu burt.“ 

„Ég hélt að kaþólikkar ættu yfirleitt gommu af börnum,“ sagði Kría. 

„Ja, það var nú eitt. Það gekk illa að koma mér í heiminn svo það urðu engin 

fleiri börn. Og svo reyndist eina dóttir hennar afbrigðileg. Held að mamma hafi aldrei 

fyrirgefið mér það. Við tölumst varla við lengur.“ 

„Þér er velkomið að eiga foreldra mína með mér,“ sagði Kría. „Held þau séu nú 

þegar að hugleiða að ættleiða þig.“ 

Sólveig brosti en sagði ekkert. Þær keyrðu restina af leiðinni í þægilegri þögn. 

 

Foreldrar Kríu sátu úti í garði á Sunnuhvoli með sitthvorn kaffibollann að sleikja 

sólina þegar þær renndu í hlað. Það var enn frekar svalt en undir veggnum var skjól 

og hlýtt þegar sólin var hátt á lofti. Þau stóðu treglega á fætur til að hjálpa til að bera 

inn og ganga frá vörunum. Von var á ísskápnum seinni partinn daginn eftir, rétt svo 

tímanlega fyrir opnunina á laugardeginum. Þangað til urðu þeirra eigin ísskápar að 

duga. 

„Hvernig var svo ferðin?“ spurði mamma Kríu og gekk frá plastpokunum ofan í 

skúffu. „Var ekki gott að taka sér smá frí?“ 

„Ferðin var ágæt, fyrir utan sprungna dekkið,“ sagði Kría, hálf inni í ísskápnum. 

„Þið fenguð þó gistingu út úr því. Þau eru svo rómantísk þessi gistiheimili úti á 

landi.“ 

Kría stundi. „Mamma, hættu. Þú gerir bara illt verra.“ 

„Hvað meinarðu? Kom eitthvað upp á?“ 

Kría rétti úr sér. Æ, fjandinn. Aldrei gat hún haldið sér saman. Hún setti upp bros 

og sneri sér við. „Það kom ekkert upp á. Mér finnst bara óþægilegt að tala um þetta.“ 

„Hvað er að? Það er eitthvað að, ég sé það á þér. Hvað gerðist?“ 

„Það gerðist ekkert. Ég er bara orðin leið á umræðuefninu.” 
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Mamma hennar virti hana rannsakandi fyrir sér. „Æ, elsku kerlingin mín, ertu 

loks búin að átta þig? En hvað ég er fegin. Hún er indæliskona. Þið eigið svo vel 

saman, Kría mín.“ 

Kría fórnaði höndum. „Þið pabbi eruð alveg eins. Það er ekki hægt að tala við 

ykkur. Hún hefur ekki áhuga. Hún sagði mér það sjálf.“ 

Af svip móður hennar að dæma tók hún því sem persónulegri móðgun að Sólveig 

skyldi ekki vera löngu fallin á hnén fyrir framan dóttur hennar. „Hvað, að fyrra 

bragði?“  

„Hún spurði mig hvort þið vissuð ekki örugglega að við værum bara vinkonur. 

Það verður varla skýrara en það.“ 

„Æi, elskan mín,“ sagði mamma hennar full samúðar og faðmaði hana að sér. 

„Hún þarf bara tíma til að átta sig. Hún er svo vön því að vera ein á báti, það er allt og 

sumt. Bíddu bara, það rætist úr þessu.“ 

Kría hristi höfuðið. Því fyrr sem hún sætti sig við stöðuna, því betra. 

 

Ísskápurinn var kominn í hús seint á föstudeginum og orðinn hreinn og strokinn og 

tilbúinn að taka við matvörum þrem tímum seinna. Á meðan Kría og Sólveig gengu 

frá, stóðu foreldrar Kríu í bakstri heima á Sunnuhvoli fyrir opnunarhátíðina. Þegar 

stöllurnar höfðu lokið við að stafla í ísskápinn settist Kría í hornið sitt og horfði sátt í 

kringum sig. Sama hvað yrði úr þessu framtaki þá varð ekki af þeim tekið að 

húsnæðið var orðið glæsilegt. Rykið og skíturinn, rakalyktin og ruslið höfðu vikið 

fyrir hlýju og heimilislegu kaffihúsi, björtu og hreinu með glansandi viðarinnréttingu 

og fallegu innbúi. Kría var sannfærð um að fólki myndi líða vel á þessum stað. Hún sá 

fyrir sér að hann yrði jafnvel enn huggulegri í vetur, með kerti á borðum og jólaseríur 

í gluggunum. Hér myndi vera gott að setjast niður og lesa í bók eða blaði, spjalla 

saman á lágum nótum og súpa á kaffi. Eða kakó. Ættu þær kannski líka að selja kakó? 

Og hvað með te? Sumir vildu ekki kaffi, sérstaklega ekki á kvöldin. Ó guð, af hverju 

höfðu þær ekki keypt te?  

Allt í einu þyrmdi yfir hana. Hvað hafði eiginlega fengið hana til að leggja í þetta 

brjálæði? Það var ekki nokkur leið að þetta gengi upp. Ó Jesús, hvað hafði hún dregið 

Sólveigu út í? Þetta var dæmt til að misstakast og Sólveig myndi aldrei fyrirgefa henni 

það. Hún átti erfitt með að ná andanum, var viss um að hún myndi kasta upp ef hún 

reyndi að standa á fætur. 
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Í því kom Sólveig röltandi út úr bakherberginu og settist á armbríkina á 

hægindastólnum, að því er virtist grunlaus um hvað Kríu leið. Hún leit yfir kaffihúsið 

einsog Kría hafði gert og hummaði lágt, greinilega ánægð með það sem fyrir augu 

bar. Kríu snarhitnaði á handleggnum þar sem hann snerti lærið á Sólveigu og varð að 

spenna vöðvana svo hann færi ekki að kippast til af geðshræringu. Hún varaðist að líta 

framan í Sólveigu, viss um að það mætti lesa skelfinguna úr svip hennar sem opna 

bók. Þess í stað einbeitti hún sér að því að anda djúpt til að missa ekki stjórn á sér. 

„Hvað eigum við að gera ef það kemur enginn?“ bunaði allt í einu út úr henni án 

þess að hún kæmi nokkrum vörnum við. „Hvað ef Gugga var bara að atast í okkur?“  

„Þá sláum við upp veislu og borðum þetta allt sjálfar,“ sagði Sólveig eins og 

ekkert væri.  

„Þótt þau komi og þó svo að við fáum nóg af bókum, þá er það bara í einn dag. 

Hvað svo? Hvað ef við verðum hérna dag eftir dag, viku eftir viku og það kemur 

aldrei neinn?“ hélt Kría áfram og röddin varð skrækari með hverju orði.  

„Það eru þegar nokkrir ferðamenn búnir að spyrja hvenær við opnum. Og þeim á 

bara eftir að fjölga, tjaldstæðið er alltaf fullt á sumrin.“ 

„Sumrin, já. En hvað með september? Og október og alla hina mánuðina? 

Litlavík er snjóuð inni hálfan veturinn og – “ 

Sólveig beygði sig niður og kyssti Kríu á munninn. Það var svo óvænt að þegar 

Kría loks rankaði við sér var Sólveig byrjuð að draga sig í hlé. Kría greip um hálsinn á 

henni, togaði hana nær og svaraði kossinum af ástríðu. Varir Sólveigar voru heitar og 

mjúkar og Kría fann móta fyrir brosviprum í munnvikunum. Hún renndi lófanum 

aftur á mjóbakið á Sólveigu og dró hana til sín án þess að hugsa sig tvisvar um. 

Sólveig hló lágt um leið og hún rann af armbríkinni og í fangið á Kríu. Kríu var farið 

að hálfsvima, af súrefnisleysi og að hafa Sólveigu loks þétt upp að sér, heita og 

þrýstna. Sólveig kyssti Kríu fastar, kyssti hana þar til hún varð að slíta sig lausa til að 

grípa andann á lofti. Hún lagði ennið upp að enni Sólveigar og saman önduðu þær, 

hratt og höktandi.  

„Ég hélt við værum bara vinkonur,“ hvíslaði Kría. 

„Viltu það frekar?“ spurði Sólveig lágt á móti. 

„Nei.“ Kría sem kyssti Sólveigu aftur, ákveðið svo það léki engin vafi á hvernig 

henni liði. Eftir langa stund hallaði hún sér aftur í stólnum og horfði á þessa fallegu 
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konu sem hún var loks komin með í fangið. Hún renndi fingrunum í svart hárið og 

það var jafnvel mýkra og hún hafði ímyndað sér. Hún brosti og Sólveig brosti á móti.  

Skyndilega leit Sólveig upp, augun víkkuðu og hún hló lágt. 

„Hvað?“ spurði Kría. 

„Mamma þín er á glugganum.“ 

„Ha?“ 

„Það er allt í lagi,“ sagði Sólveig. „Þau eru að fara.“ Hún veifaði og Kría tók nú 

eftir skuggunum tveimur sem sló á gólfið. Þeir veifuðu á móti. 

„Þau?“ Kría stundi, eldrauð í framan. „Pabbi líka? Ó guð.“ 

Sólveig leit á hana. „Vildirðu frekar halda því leyndu?“ spurði hún. 

Kría hristi ákaft höfuðið. „Nei, alls ekki. Þau eiga bara eftir að verða alveg 

óþolandi, vittu til. Þau voru búin að tönglast á því endalaust að ég ætti bara að láta 

vaða.“ 

Sólveig kyssti hana á ennið. „Þá er allt eins víst að ég hefði flúið. Þetta var alls 

ekki það sem ég ætlaði mér. Ekki þannig,“ flýtti hún sér að bæta við þegar Kría 

færðist ósjálfrátt undan. „Mig var búið að langa til þessa lengi, vikum saman. Trúðu 

mér, það hefur ekki verið auðvelt.“ Hún brosti og strauk Kríu um vangann. „Þú ert 

alveg hreint óþolandi aðlaðandi. Hvernig á einmana piparjúnka að standast það?“ 

„Er einhver ástæða fyrir því að hún ætti að gera það?“ spurði Kría, enn vör um 

sig. 

Sólveig andvarpaði og leit út um gluggann á þorpið fyrir utan. „Umhverfið. 

Frekar samt aðstæðurnar.“ Hún brosti. „Ég vildi vera viss um að ég væri að gera þetta 

á réttum forsendum. Ekki bara vegna þess að þú ert eina sælgætið í skálinni.“ 

Kría lyfti brúnum. „Sælgætið?“ 

„Ég er mjög kresin á sælgæti, skal ég segja þér. Borða alls ekki hvað sem er.“ 

„Ertu viss um að þau séu farin frá glugganum?“ 

„Alveg viss.“ 

Kría kyssti hana aftur. 

 

„Góðan og blessaðan daginn!“ 

Kría bergmálaði kveðjuna annars hugar á meðan hún teygði sig í bolla upp í skáp 

og hellti hann fullan af rjúkandi heitu kaffi. Nú gilti ekkert nema koffein beint í æð. 
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Svona eftir á að hyggja höfðu þær kannski vakað helst til of lengi kvöldið áður. Ekki 

að það hefði ekki verið þess virði, hugsaði Kría og brosti. 

„Ég hélt kannski að þú myndir gista hjá Sólveigu,“ hélt mamma hennar áfram. 

Kríu svelgdist á kaffinu. „Mamma!“ 

„Hvað, það er ekki eins og þið séuð óreyndir unglingar. Nógu lengi voruð þið 

búnar að tipla á tánum hvor í kringum aðra.“ 

„Hvar er pabbi?“ spurði Kría og sneri sér undan. „Er hann nokkuð að sofa yfir 

sig?“ 

„Hann er að klæða sig,“ svaraði mamma hennar. „Af hverju býðurðu ekki 

Sólveigu hingað í morgunverð? Stór dagur framundan, það munar öllu að næra sig vel 

fyrir slaginn.“ 

Kría stundi. „Mamma, viltu bara … Nei. Ég ætla ekki að tala um þetta. Og þú 

segir ekki orð við Sólveigu! Ekki pabbi heldur.“ 

„Láttu ekki svona, gullið mitt. Við erum svo ánægð fyrir þína hönd. Ég var búin 

að segja þér – “ 

„Já. Takk. Ég er farin að klæða mig.“ Hún setti kaffibollann frá sér og bjóst til að 

strunsa aftur upp stigann þegar mamma hennar sagði mildum róm: „Það er gott að sjá 

þig svona hamingjusama, Kría mín.“ 

Kría andvarpaði en í þetta sinn gat hún ekki haldið aftur af brosinu. „Takk, 

mamma. En þið megið ekki … Við vitum ekkert hvað verður. Svo ekki, alls ekki, fara 

í tengdamömmugírinn, lofarðu mér því?“  

„Ég? Síðan hvenær hef ég gert það?“ 

Kría hristi höfuðið og stökk léttstíg upp stigann. Fyrst í sturtu og svo að ákveða í 

hverju hún ætti að vera. Einhverju sem sýndi línurnar, hugsaði hún og brosti. 

 

Það var ekki laust við að hún væri óstyrk þegar hún skokkaði niður í Kríukaffi til að 

hella upp á og gera allt tilbúið áður en þær opnuðu á hádegi. Hvað ef þetta kossaflens 

hefði bara verið myrkragaman sem engu skipti í björtu dagsljósinu þar sem augu voru 

alls staðar á stilkum? Hvað ef Sólveig væri búin að skipta um skoðun og vildi frekar 

að þær væru bara vinkonur eins og áður? Kría var komin með rembihnút í magann en 

hann leystist á svipstundu þegar hún steig inn fyrir dyrnar og Sólveig tók á móti henni 

með brosi og kossi sem var langt frá því að vera einungis vinalegur. 
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„Vildi bara koma þessu frá til að minnka hættuna á að ég stykki á þig í miðju 

boðinu,“ sagði Sólveig andstutt þegar þær loks slepptu hvor annarri. „Reyndar held ég 

að ég hafi einungis gert illt verra.“ 

Kría hló. „Til þess er bakherbergið. Það tekur örugglega enginn eftir því þótt við 

hverfum báðar á sama tíma.“ 

Sólveig hristi höfuðið brosandi. „Svona, komdu þér að verki. Ekki nema tveir 

tímar í að fólk mæti.“ 

Þar með var hnúturinn kominn aftur í magann. „Ef það mætir þá nokkur.“  

„Það er nóg pláss í frystinum,“ sagði Sólveig, greinilega ákveðin í að láta engan 

bilbug á sér finna. „Við verðum þá bara búnar að baka fyrir jólin.“ 

Kría smeygði sér inn fyrir afgreiðsluborðið til að sækja kökurnar úr kælinum og 

velti fyrir sér hvort Sólveig hefði verið að bjóða henni að eyða með sér jólunum. 

 

Klukkan varð tólf og það bólaði ekki á nokkrum manni, hvorki Smávíkingum né 

nærsveitungum. Kría stóð fyrir innan afgreiðsluborðið og starði á dyrnar. Foreldrar 

hennar sátu í sófanum og spjölluðu saman í lágum hljóðum en Sólveig hafði lagt undir 

sig stólinn hennar Kríu og trommaði fingrunum á armbríkina. Á veggklukkunni 

tikkaði sekúnduvísirinn, svo stóri vísirinn og að lokum var jafnvel sá litli farin að 

mjakast áfram. Hún varð kortér yfir, tuttugu mínútur. Klukkan var að nálgast hálf eitt 

þegar allt í einu heyrðist fótatak og einhver gekk fram hjá gluggunum. Kría hélt niðri í 

sér andanum. Dyrnar opnuðust og vinalegur eldri bóndi úr efri byggðum sem Kría 

kannaðist við að hafa séð í Kaupfélaginu steig inn með stóran kassa í fanginu. Hann 

leit forvitinn í kringum sig og heilsaði með höfuðhneigingu. Svo gekk hann að 

afgreiðsluborðinu og brosti vandræðalega að Kríu. „Mér skilst að hér sé hægt að fá 

kaffi,“ sagði hann mjóróma. 

„Já! Einmitt!“ sagði Kría og brosti svo breitt að hana verkjaði í kinnarnar. „Það er 

einmitt hægt að fá kaffi hér!“ 

Maðurinn hampaði kassanum sem seig greinilega í. „Já, já, ég kom hérna með 

nokkrar bækur. Veit nú ekki hvort þið getið notað þetta. Eitthvað gamalt frá því ég var 

yngri en líka einhverjir reyfarar sem ég er búinn að lesa. Já, já. Hvað á ég að gera við 

þetta?“  

„Sólveig tekur við þeim,“ sagði Kría um leið og Sólveig gekk að manninum. 

„Sæll Stefán, vertu velkomin.“  
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„Já, já, takk fyrir,“ umlaði Stefán þegar Sólveig vippaði af honum kassanum eins 

og ekkert væri.  

„Og svo var það kaffið,“ hélt Kría áfram í sama hressa tóninum. „Má ekki bjóða 

þér marmaraköku með?“ 

„Ha, jú, jú.“ 

„Endilega fáðu þér sæti. Ég skal koma með þetta til þín.“ 

„Já, já. Allt í lagi.“ Hann leit aftur í kringum sig. „Þetta er ósköp huggulegt hjá 

ykkur. Ég man nú svo vel eftir honum Sigurði hérna með strangana sína.“ 

Kría brosti enn breiðar. „Við héldum sem mestu eftir enda svo fallegar 

innréttingar.“ 

Stefán kinkaði kolli. „Já, já. Smekkmaður hann Sigurður.“ Hann hallaði sér fram 

og lækkaði róminn. „Lítið upp á kvenhöndina. Annað en þið stöllurnar. Já, já.“ Hann 

blikkaði Kríu sem starði orðlaus á hann á móti. Svo rölti hann sér að skólaborði sem 

nú var skreytt rauðköflóttum dúk og kerti, og fékk sér sæti. 

„Er allt í lagi?“ spurði Sólveig í lágum hljóðum. 

Kría hrökk við. „Ha? Já! Allt í fína lagi.“ Hún flýtti sér að skera kökuna. Sólveig 

yppti öxlum og náði sér í tusku, fór svo að taka upp úr kassanum og þurrka rykið af 

bókunum áður en hún raðaði þeim upp í hillu. Þær yrðu að sjá til með uppröðunina 

seinna, nú skipti meiru að ganga frá. 

Áður en Kría hafði tíma til að velta fyrir sér hvort Stefán hefði virkilega verið að 

meina það sem hún hélt um afa Sólveigar, opnuðust dyrnar aftur og í þetta sinn voru 

það tvær konur með karlana sína í eftirdragi, klyfjaða kössum. Kría náði ekki að 

heilsa þeim áður en dyrnar opnuðust enn á ný og rétt sí svona var allt komið á skrið. 

Kría hafði varla undan að hella upp á kaffi og hver kökusneiðin á fætur annarri 

hvarf ofan í hungraða gestina. Sólveig raðaði í hillur og þóttist ekki taka eftir augn-

gotunum sem sumar frúrnar sendu henni. Kría þakkaði sínum sæla að foreldrar hennar 

skyldu vera á staðnum. Mamma hennar gekk á milli manna og spjallaði á meðan 

pabbi hennar tók á móti kössum og skipulagði hver ætti að raða í hvaða hillur. Kría 

var of upptekin til að sjá hvað kæmi upp úr kössunum en annað slagið heyrði hún 

hlátur eða ánægjulega upphrópun þegar einhver rakst á gleymda en ástkæra bók. 

Miðað við magnið sem streymdi inn þá skipti litlu þótt ónýtar druslur eða hundleiðin-

legir doðrantar leyndust inn á milli, það mætti grisja og samt yrði nóg eftir. 
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Kría þurrkaði svitann af enninu og hellti upp á enn eina kaffikönnuna. Hún sneri 

sér við og gekk beint í flasið á Sólveigu sem hafði smeygt sér inn fyrir borðið til að ná 

sér í vatn að drekka. Kría hló og án þess að velta því einu sinni fyrir sér smellti hún 

kossi á Sólveigu. Það var ekki fyrr en Sólveig stirðnaði upp að Kría áttaði sig á því 

hvað hún hafði gert. Hún hrökk aftur og leit yfir afgreiðsluborðið. Fjölmörg augu 

störðu á móti. Kría fann hvernig sviti spratt út um allan líkamann. Sólveig hreyfði sig 

við hlið hennar en í stað þess að færa sig fjær eins og Kría var hrædd um, steig hún 

skrefi nær og lagði handlegginn létt en ákveðið um herðarnar á Kríu. Tíminn virtist 

standa kyrr.  

„Það var kominn tími til!“ sagði allt í einu einhver. Það braust út hávær hlátur og 

svo sneri fólk sér undan og hélt áfram að skrafa eins og ekkert hefði í skorist, fyrir 

utan Guggu og nokkrar aðrar kerlur sem virtust ekki vita í hvorn fótinn þær ættu að 

stíga því þrátt fyrir allt vildu þær ekki missa af fjörinu. Binni gamli á Ystabæ glápti 

einnig opinmynntur og virtist bíða spenntur eftir framhaldi, karlfauskurinn.  

Kría leit á Sólveigu sem stóð sem steinrunnin, stóreygð og rjóð í framan. Kría tók 

utan um hana og kyssti hana á kinnina. Sólveig hrökk við, hún leit á Kríu og virtist 

enn í hálfgerðu losti. Kría brosti bara og sagði: „Hvernig gengur með þessa kassa?“  

Sólveig kinkaði kolli. „Jú, ég … Já. Best ég fari í það,“ sagði hún og fór, 

greinilega enn dolfallin. Kría horfði á eftir henni brosandi, þar til kaffivélin tilkynnti 

með látum að hún væri búinn að hella upp á.  

 

Þegar síðasti kassinn hafði verið tæmdur, síðasti kaffibollinn drukkinn og síðasti 

gesturinn kvatt með loforði um að koma aftur með frændfólk sitt að sunnan í næstu 

viku lokaði Kría og læsti dyrunum á eftir þeim, sneri sér svo við og leit yfir kaffi-

húsið. Foreldrar hennar höfðu enn á ný komið sér fyrir í sófanum, þreytt og rykug 

eftir að hafa týnt mishreinar bækur upp úr kössum en brosandi út að eyrum. Sólveig 

hallaði sér upp að afgreiðsluborðinu, með tusku í höndunum og dökkt hárið klesst við 

sveitt ennið.  

„Það tókst,“ sagði Kría og trúði því varla enn þá. Það var hvergi auð hilla, í sumar 

þurfti jafnvel að stafla bókum til að koma þeim fyrir. Á breiða borðinu miðsvæðis 

stóð stærðarinnar blómvöndur sem sveitarstjórinn hafði afhent þeim til að þakka fyrir 

„frumkvöðlastarf í þágu sveitarinnar“. Kría hafði tapað tölunni á hve margir hefðu 
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litið inn en reiknaðist til að þar hefði komið fleiri en helmingur þorpsbúa og líkast til 

álíka margir úr nærliggjandi sveit og jafnvel sveitarfélögum.  

„Auðvitað,“ sagði mamma hennar, líkt og annað hefði aldrei komið til greina. 

„Nú þarf bara að ganga frá og skúra og gera tilbúið fyrir morgundaginn.“ 

Kría stundi. Fæturnir báru hana varla lengur. Hana langaði heim í rúm að sofa, 

jafnvel þótt klukkan væri bara rétt orðin fimm. 

„Það liggur ekkert á,“ sagði Sólveig og brosti hughreystandi til hennar. „Við 

opnum ekki fyrr en á hádegi á sunnudögum. Og það verður bara í sumar. Á veturna 

verður lokað sunnudaga og mánudaga og einungis opið frá tvö til sjö hina dagana. 

Hvernig átt þú annars að hafa tíma til að skrifa?“  

Kría hafði verið svo upptekin af opnuninni að hún hafði satt að segja ekki leitt 

hugann að því hvernig þær myndu haga rekstrinum að henni lokinni. Það var ágætt að 

einhver hugsaði fyrir því. Hún haltraði að stólnum sínum og hlammaði sér niður. 

Hana verkjaði í bakið, handleggina … ja, eiginlega alls staðar.  

Eins skemmtilegur og dagurinn hafði verið þá var hún guðslifandi fegin að það 

yrði aldrei aftur svona mikið að gera. Þær máttu líklegast teljast heppnar ef þær fengju 

fleiri en tvo kúnna á dag héreftir. Hún hafði samt engar áhyggjur af því. Það myndi 

ekki kosta mikið að halda þessu gangandi nú þegar undirbúningnum var lokið. Og 

færri gestir þýddi að hún hefði meiri tíma til að skrifa. Hún lokaði augunum. Það var 

gamalkunnur fiðringur í fingrunum, hjartsláttur í brjóstinu. Henni fannst hún finna 

orðin flögra um í höfðinu, óþreyjufull að komast út og raða sér á blaðsíðurnar. Kría 

brosti. Þetta var allt að koma. 

 

Hún hlaut að hafa dottað því þegar hún opnaði augun voru foreldrar hennar horfnir, 

búið var að ganga frá og Sólveig stóð yfir henni með bros á vör. „Þú ættir kannski 

frekar að fá þér skrifborð ef þessi stóll er svona svæfandi. Þú skrifar ekki mikið með 

lokuð augun.“ 

„Ég var bara aðeins að hvíla mig,“ mótmælti Kría sem var alls ekki á því að gefa 

stólinn eftir. Jafnvel þótt hann væri hugsanlega helst til of þægilegur. 

„Mætti ekki bjóða þér að hvíla þig frekar uppi hjá mér?“ Tónninn var 

kæruleysislegur en þegar Kría leit í augun á Sólveigu lék enginn vafi á hvað lá að 

baki. Allt í einu var öll þreyta horfin sem dögg fyrir sólu og hún lofaði Sólveigu að 

toga sig á fætur.  
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„Hvernig líður þér?“ spurði hún. „Þetta var ekki beint það sem þú áttir von á, 

viðbrögðin áðan.“  

„Nei, ég get ekki sagt það,“ viðurkenndi Sólveig. Hún virtist enn slegin. „Gugga 

er auðvitað alltaf söm við sig og það eru fleiri sem mættu bara ekki en kannski … Ég 

veit það ekki.“ Hún brosti. „Ég hugsa um það á morgun. Kvöldið í kvöld er frátekið.“ 

Kría dró hana að sér og kyssti þangað til þær voru báðar andstuttar. Þá kvöddu 

þær Kríukaffi, lokuðu dyrunum á eftir sér og gengu upp tröppurnar á Vinaminni. Ef 

einhver fylgdist með þá tóku þær ekki eftir því. Þær höfðu um annað að hugsa. 

 



!
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Það er mín skoðun að allar sögur, óháð fléttu, formi og jafnvel ásetningi höfundar, 

eigi sér hugmyndalegt upphaf í einfaldri spurningu: „Hvað ef?“ Það er að segja, hvað 

gerist ef við tökum ákveðnar persónur og setjum þær í ákveðnar aðstæður? Að baki 

þeirri spurningu liggur þó önnur mikilvægari: „Hver?“ Viðbrögðin við þessum 

ákveðnu aðstæðum – og í framhaldi flétta sögunnar – veltur nefnilega fyrst og fremst 

á því hver persónan sem í hlut á er. Ekki bara hvaðan hún kemur, hvers kyns hún er 

eða hvernig líf hennar hefur verið fram að þessu, heldur allt það smáa og stóra sem 

gerir manneskju að einstaklingi. Því það er sama hversu marga flokka við skipum 

skáldsögum í, sama hvaða aldri, þjóðfélagshópi eða áhugamáli þeim er ætlað að 

þjóna, og sama hversu ofarlega eða neðarlega við staðsetjum þær á menningar-

stiganum, kjarninn í þeim er sá sami: þær snúast allar um fólk.  

Saga heimsins er vissulega saga landa, tímabila og þjóða en hún er þó umfram 

allt saga einstaklinga. Hver og ein manneskja í heiminum er aðalpersóna sinnar eigin 

sögu. Á vissan hátt má því segja að heimurinn snúist um þig, hann snýst bara líka um 

alla aðra. Sögur allra þessara einstaklinga lifa ekki í tómarúmi, þær skarast og snúast 

hver um aðra svo úr verður mynstur: saga heimsins. Saga einstaklings er þannig hluti 

af sögu fjölskyldu, sem er hluti af sögu þess staðar sem hún býr á, sem er hluti af 

þjóðinni sem svæðið tilheyrir, og þannig koll af kolli með viðeigandi flækjum, fléttum 

og samhnýtingum. Miðað við hvað heimurinn er stór og fjölbreyttur er upplifun 

hverrar mannveru af honum óskaplega takmörkuð. Við lifum og hrærumst í þröngu 

rými skipuðu ákveðnu úrvali mannvera sem líkjast okkur oftast að verulegu leyti, þó 

auðvitað séu aldrei neinar tvær eins. Jafnvel þeir sem ferðast víða um heim og kynnast 

ótal öðrum menningarkimum munu aldrei kynnast nema litlum hluta þeirra og þar 

með einungis örlitlum hluta þess fjölbreytta mannlífs sem þar búa. Með lestri bóka má 

hins vegar auka kunnáttuna talsvert. Í gegnum tíðina hefur maðurinn nefnilega skráð 

sögur; sögurnar sem hann heyrir, sögurnar sem hann upplifir og sögurnar sem hann 

ímyndar sér. Þessar sögur leyfa okkur að skyggnast inn í óteljandi huga og heima. Ef 

þessir hugar og heimar eru of keimlíkir hver öðrum verður upplifunin og lærdómurinn 

hinsvegar að sama skapi takmarkaður. Auðveldur aðgangur að fjölbreyttu úrvali bóka 

er því undirstaða þess að við getum kynnt okkur og betur skilið heiminn og þá sem 

hann byggja, hvort sem þeir líkjast okkur eða ekki. 

Þegar rætt er um sambönd fólks af sama kyni er tilhneiging til að líta á holdið 

fremur en hjartað. Þannig er ást milli fólks af gagnstæðu kyni gædd ljóma rómantíkur 
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og hreinleika á meðan ást samkynhneigðra þykir erótísk og jafnvel klámfengin. 

Kannski stendur orðið ,kynhneigð‘ einfaldlega of nálægt orðinu ,kynlíf‘ til að fólk geti 

rætt um annað án þess að hugsa um hitt. Það vill gleymast að bakvið orð eins og 

samkyn-hneigð, tvíkynhneigð, hommar, lesbíur, hinsegin, trans og öll hin, er fólk. 

Fólk með hjarta, fólk með sögu, fólk sem heimurinn snýst um alveg jafnmikið og 

hann snýst um þig. Fólk sem er einnig aðalpersónan í sinni eigin sögu. Munurinn er 

hversu sjaldan þær sögur rata á prent. Á bókasafni Samtakanna 78, hagsmuna- og 

baráttusamtaka hinsegin fólks á Íslandi, fylla hinsegin skáldsögur skrifaðar á íslensku 

eina hillu. Það er allur afrakstur bókmenntaþjóðarinnar miklu frá upphafi útgáfu. 

Jafnvel nú, á öðrum áratug tuttugustu og fyrstu aldar, er hlutur hinsegin bókmennta í 

íslenskri bókaflóru svo smár að það þykja tíðindi þegar út koma bækur þess efnis. Það 

er því ekki að furða að jafnvel vellesið og víðsýnt fólk eigi erfitt með að setja sig í 

spor þeirra sem tilheyra þeim kima samfélagsins. Fáfræði er eins og allir vita 

undirstaða fordóma. 

Sú ákvörðun mín að skrifa sögu um samband tveggja kvenna er þó ekki nema að 

litlu leyti pólitísk. Ég er sjálf tvíkynhneigð en hef aldrei verið „við kvenmann kennd“ 

eins og þar segir. Eins og margir tvíkynhneigðir uppgötvaði ég ekki þá hlið á sjálfri 

mér fyrr en ég var orðin fullorðin og hafði verið gift eiginmanni mínum í mörg ár. Það 

breytti þó engu fyrir mig, ég var enn jafn ástfangin af og trygg mínum manni. Hins-

vegar fékk það mig, líkt og Kríu, til að skilja tilfinningar sem ég hafði fram að því 

ekki áttað mig á. Þær samræmdust nefnilega ekki ímynd minni af sjálfri mér fram að 

því sem gagnkynhneigðri manneskju. Tvíkynhneigðir verða því miður fyrir fordóm-

um „beggja vegna tjaldsins“, það er að segja bæði frá gagnkynhneigðu fólki og 

hinsegin samfélaginu. Þeir eru sakaðir um að vera gráðugir, kynóðir, lausir í rásinni 

og jafnvel ógeðslegir, en þó umfram allt um að vera í afneitun. Tvíkynhneigðir séu í 

raun samkynhneigðir, þeir vilji bara ekki viðurkenna það. Að þurfa endalaust að 

berjast fyrir tilverurétti kynhneigðar sinnar er ekki beint hvetjandi fyrir þá sem enn 

eru í skápnum. 

Ég var þó farin að skrifa hinsegin sögur löngu áður en ég uppgötvaði hinsegin 

hliðina á sjálfri mér. Síðastliðinn áratug hef ég nefnilega skemmt mér við að skrifa 

svokallaðar spunasögur eða fanfiction til birtingar á netinu á ensku. Spunasögur eru 

sögur sem byggja á öðrum sögum. Það á auðvitað við um allar sögur – ekkert sprettur 

af engu – en munurinn er sá að spunasögur viðurkenna þessi tengsl og hlúa að þeim 
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enda eiga þær í raun tilveru sína undir því að lesendur viti af tengslunum. Spunasögur 

eru nefnilega skrifaðar af aðdáendum þeirra sagna sem þær eru byggðar á, fyrir aðra 

aðdáendur sömu sagna. Spunasögur eru á vissan hátt merkisberar spurningarinnar 

„Hvað ef?“ því þær kanna hvað gerist ef litlum atriðum er breytt innan sögu sem 

þegar hefur verið sögð. Hvað myndi til dæmis gerast ef ég tæki persónurnar og 

söguþráðinn úr Harry Potter bókunum og flytti þau aftur á fyrri hluta átjándu aldar? 

Hvað myndi gerast ef Jane Eyre hefði átt heima í Afríku? Hvað myndi gerast ef 

aðalpersónur þessarar sögu væru ekki gagnkynhneigðar? Hvað þá? 

Jafnvel þótt hinsegin persónum bregði fyrir í ýmsum sagnamiðlum, hvort sem 

um ræðir prentaða miðla eða sjónmiðla á við kvikmyndir og sjónvarpsþætti, eru þær 

nefnilega sjaldnast í aðalhlutverki og enn sjaldnar sýndar sem alvöru fólk. Þess í stað 

fáum við klisjukenndar tvívíðar eftirmyndir af hinsegin persónum eins og gagnkyn-

hneigðir ímynda sér þær. Hinsegin spunasögur – slash eða skásögur á íslensku – 

leggja sitt á vogaskálarnar til að rétta af gagnkynhneigðu slagsíðuna í almennri útgáfu. 

Þannig er auk hinnar venjulegu „Hvað ef?“ spurningar, sem er jafn margbreytileg í 

skásögum og öðrum spunasögum, bætt við: „Hvað ef þessar persónur væru hinsegin?“ 

Gríðarlegur fjöldi og fjölbreytni skásagna á netinu sannar að það er ekkert erfiðara að 

skrifa sögur um hinsegin fólk, allt sem þarf er vilji og viðurkenning á því að hinsegin 

fólk eigi sér sögur sem vert er að segja, rétt eins og gagnkynhneigðir. Undanfarin 

áratug hef ég skrifað ótal skásögur, aðallega um karlmenn, bæði tvíkynhneigða og 

samkynhneigða. Ástæðan fyrir því að ég hef einbeitt mér að karlmönnum er að þær 

sögur sem ég byggi skásögur mínar á, skarta karlpersónum sem að mínu mati eiga 

einstaklega vel saman. 

Eftir að hafa skrifað skásögur um karlmenn í meira en áratug er hins vegar 

kominn tími á að reyna mig við kvenlegu hliðina. Ef ég hefði vitað hversu erfitt það 

yrði að skrifa um konur í staðinn fyrir karla hefði ég hugsanlega látið tilraunastarf-

semina bíða betri tíma. Það hljómar kannski undarlega að mér sem konu skuli þykja 

erfiðara að setja mig í spor ástfanginna kvenna en karla. En það er nú svo með 

vanann, hann er ekki á því að veita manni frelsi nema í fulla hnefanna. Þannig átti ég 

ósköp erfitt með að slíta mig í fyrstu frá þeim skálda-heimi sem ég þekkti og leið vel 

í, heimi samkynhneigðra karlpersóna. 

Ég skilaði tíu eininga hluta af meistaraverkefninu á haustönn 2012. Það verkefni 

innihélt upphaf að þremur mismunandi nóvellum sem fjölluðu allar um samkyn-
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hneigða karlmenn, hver á sinn hátt. Sú fyrsta var um Axel, mann á einhverfurófi sem 

vann í bókabúð; önnur var um Héðinn, einstæðing sem stundaði líknardráp; og sú 

þriðja var um Margeir, eiganda fornbókabúðar sem endurnýjar kynni (þó ekki kyn-

ferðisleg) við gamla vinkonu. Mér leist best á þá síðustu og hafði í fyrstu ætlað mér að 

þróa hana áfram til að fylla tuttugu einingarnar sem upp á vantaði fyrir útskrift. En 

þegar að því kom að taka aftur til við söguna vantaði allan innblástur. Það var sama 

hvað ég reyndi, Margeir vildi ekkert við mig tala. Á endanum lagði ég hann til hliðar 

og fór að stúfana að finna mér annað viðfangsefni.  

Ég ákvað að mig langaði að skrifa um líf tvíkynhneigðrar persónu. Tvíkyn-

hneigðir karlar eru sjaldséðir hvítir hrafnar í skáldverkum, íslenskum sem öðrum, þótt 

þeir séu algengir í skásögum, enda hafði ég skapað þó nokkrar svoleiðis persónur í 

mínum eigin. Ég lagði í verkið full eldmóði og hugsaði með mér að þetta myndi varla 

vera mikið mál, annað eins hef ég hrist fram úr erminni af langtum ómerkilegra 

tilefni. Fyrri tilraunin rann hins vegar út í sandinn stuttu eftir að ég tók til við hana 

sumarið 2013. Sú saga fjallaði um tvíkynhneigðan karlmann – því enn var ég í þeim – 

sem var, líkt og Kría í Litluvík, rithöfundur með ritstíflu. Það virðist vera vinsælt 

viðfangsefni meðal rithöfunda, innlendra sem erlendra, enda aðstæður sem flest ef 

ekki öll okkar sem stunda skriftir könnumst við. Þessi rithöfundur var ungur maður 

sem stundaði barina í Reykjavík og nældi sér í karlmenn þegar þannig lá á honum en 

átti einnig vingott við konur. Það leið þó ekki á löngu áður en ég missti enn og aftur 

áhugann, greyið var ekki einu sinni kominn með nafn þegar honum var skutlað ofan í 

skúffu. 

Allar sögurnar sem ég hafði reynt mig við sem meistaraverkefni fram að þessu 

áttu það sameiginlegt að þær gerðust í Reykjavík. Þetta var fólk sem líkt og ég hékk á 

kaffihúsum, rölti Laugaveginn og skoðaði í bókabúðir. Það voru aðstæður og 

umhverfi sem ég átti auðvelt með að ímynda mér persónurnar mínar lifa og hrærast í. 

En ég á mér rætur í öðrum jarðvegi en bara reykvísku malbiki. Ég hef eytt stórum 

hluta ævi minnar fyrir norðan þar sem ég hef kynnst mörgu skemmtilegu en oft 

sérlunduðu fólki. Það skapast sérstakt samfélag í fámenni þar sem allir þekkja alla og 

engin leið er að láta sig hverfa í fjöldann. Í þannig umhverfi getur verið erfitt að vera 

öðruvísi, sérstaklega ef fordómar spila inn í, hvort sem um er að ræða fordóma 

gagnvart þjóð-erni, kynþætti eða kynhneigð. Að vera af annarri kynhneigð en fólk er 

flest hefur þó í för með sér sérstakt aukavandamál. Vandamálið við að finna ástina, 
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eða allavega bólfélaga. Ekki aðeins er takmarkað úrval af fólki sem deilir sömu 

kynhneigð eða allavega nógu svipaðri til að eiga saman, líkt og Kría og Sólveig, 

heldur eru skáp-hurðum og öðrum hindrunum svo sem hræðslu og þröngsýni gjarnt að 

flækjast fyrir. Hinsegin fólk leitar því oft frekar í fjölmenni borgarinnar þar sem það 

finnur stuðning og skilning í ríkari mæli og auka um leið líkurnar umtalsvert að það 

finni sér sálu-félaga. Þegar ég hófst handa við að skrifa Litluvík var ég því ekki með 

ákveðnar persónur í huga heldur ákveðið umhverfi. Mig langaði að fjalla um það að 

vera hinsegin í litlu og oft á tíðum einangruðu samfélagi. 

Litlavík var fyrst staðsett á Vestfjörðum enda var ég enn uppnumin af þeim eftir 

ferðalag ritlistarnema í ritsmiðju hjá Vigdísi Grímsdóttur á Ströndum í mars árið 

2013. Vestfirðir uppfylltu skilyrðin, þar eru margir litlir einangraðir firðir í stórkost-

lega fallegu umhverfi sem gætu hæglega hýst eina Litluvík. Eftir því sem lengra leið á 

söguna fór ég hins vegar að reka mig á veggi þekkingarleysis enda ferðin á Strandir sú 

eina sem ég hafði gert mér til þess hluta landsins. Ég ákvað því að flytja Litluvík til 

Austfjarða þar sem ég þekki betur bæði til staðarhátta og vegalengda og annarra 

smáatriða sem hafði vantað upp á til að gera Litluvík trúverðugri. 

Þó ég gefi mér að Litlavík hafi einhvern tímann verið blómlegri en hún er núna – 

það virðist að minnsta kosti hafa verið nóg líf á staðnum og í sveitunum í kring að það 

borgaði sig að halda uppi vefnaðarvöruverslun – er hún þegar hér er komið við sögu 

orðin svo fámenn að Hagstofa Íslands myndi varla telja hana þéttbýliskjarna. Í upp-

hafi taldi Litlavík einungis níutíu og fimm íbúa en það þótti yfirlesurum ekki trú-

verðugt, kaffihús myndi aldrei nokkurn tímann bera sig á svo fámennum stað. Jafnvel 

þegar ég hafði nær tvöfaldað íbúafjöldann í hundrað og sjötíu voru uppi efasemdir. Þá 

fór ég á stúfana og fletti upp nokkrum smáþorpum á Íslandi. Ég komst að því að á 

mörgum þeirra lifa kaffihús og jafnvel veitingahús góðu lífi þó sum þeirra séu reyndar 

einungis opin á sumrin. Má nefna að í Borgarfirði eystri, sem einungis telur hundrað 

og fjörutíu íbúa, má finna tvo matsölustaði, þar af eitt kaffihús. Ég ákvað því að halda 

mig við töluna hundrað og sjötíu enda spilar fámennið og efasemdirnar um að 

Kríukaffi geti borið sig sitt hlutverk í sögunni. 

Sagan hefst á því að þorpið sjálft er kynnt lesendum enda er það á vissan hátt 

persóna út af fyrir sig. Í Litluvík er fagurt og veður gott að mestu, þar búa menn í sátt 

við Guð og tilveruna, eru nútímafólk í góðu sambandi við umheiminn en bera þó ótta-

blandna virðingu fyrir umhverfinu og hverjum þeim vættum sem kynnu að vera á 
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ferli. Í Litluvík vita allir allt um alla, sem þýðir að þeir vita í raun bara sumt um suma, 

enda fær ekkert fólk til að vera jafn mikið á varðbergi og vitneskjan um að allra augu 

hvíla á þeim. Litlavík er rómantískur og ljóðrænn staður, þangað hafa skáld ferðast í 

leit að innblæstri og til að njóta þagnarinnar sem hefur með öllu verið hrakin úr 

höfuðborginni. Eitt þessara skálda er Kría Benedikts. 

Kría er persóna sem dreymir stórt en verður lítið úr verki. Hana langar að vera 

skáld og rithöfundur en hefur þrátt fyrir háleitar hugmyndir um eigin getu ekki dug í 

sér til að koma neinu á prent. Henni þykir ekkert sem hún hefur skrifað nógu gott til 

að senda til útgáfufélaga en er þrátt fyrir það viss um að það liggi fyrir henni að skrifa 

stórverk sem mun koma henni á spjöld sögunnar. Hún trúir á ástina þótt hún hafi lítið 

orðið hennar vör fram að þessu en innst inni kennir hún sjálfri sér um það. Hún er í 

vörn yfir tilfinningum sínum, finnst fólk dæma sig út frá kynhneigðinni, ekki sem 

afbrigðilega eða kynvillta heldur frekar sem óáreiðanlega og lausa í rásinni, enda eru 

það skilaboðin sem hún fær frá hinsegin samfélaginu jafnt sem hinu almenna. Henni 

finnst hún þurfa að sanna sig, ekki bara sem rithöfundur heldur sem manneskja. Þurfi 

að sanna að hún eigi skilið virðingu og samþykki samfélagsins, ekki þrátt fyrir kyn-

hneigð sína heldur vegna hennar til jafns við aðra persónueiginleika.  

Þrátt fyrir allt þá er Kría á nokkuð grænni grein, bæði hvað varðar persónulega 

lífið og stöðu sína í þjóðfélaginu. Hún á fjölskyldu sem styður hana sem best hún má, 

þótt bróðir hennar mætti vissulega taka sér tak. Hún er alin upp í þjóðfélagi sem hefur 

tekið gríðarlegum framförum síðustu áratugina hvað varðar skilning og virðingu fyrir 

hinsegin fólki og réttindum þeirra. Það að hún samsamaði sig ekki þeim hópi fyrr en 

hún var orðin fullorðin þýddi að hún slapp við að ganga í gegnum kynhneigðarkrísu 

sem viðkvæmt barn eða unglingur. Hún tengdi sig ekki persónulega við umræðuna á 

þeim tíma heldur gat stigið inn í samfélagið þegar réttindabaráttan var komin það vel 

á veg að fordómar eru í undanhaldi. Hún er fjárhagslega örugg, hefur getað unnið fyrir 

sér við ritstörf líkt og hana dreymdi um, jafnvel þótt það væru ekki skáldleg skrif, og 

er því ekki upp á aðra komin. Búandi í Reykjavík, höfuðstöðvum hinsegin 

samfélagsins á Íslandi, hefur hún þar að auki átt greiðan aðgang að stuðningi, fræðslu 

og félagsskap, hvort sem um ræðir andlegan eða líkamlegan. Vandamál hennar eru í 

raun og veru smávægileg á skala alheimsins þótt þau virðist henni sjálfri oft óyfir-

stíganleg. 
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Sólveig Hrafnsdóttir er hins vegar afrakstur fordóma eldri kynslóða. Hún er 

brennda barnið sem forðast eldinn svo ákaft að hún hefur byggt ísmúr í kringum sig til 

að verjast hitanum. Hún elst upp í litlu samfélagi þar sem „hennar líkar“ eru álitnir 

afbrigðilegir og nánast hættulegir, þar sem fáfræðin lifir góðu lífi enda enginn til að 

sporna gegn vitleysunni eða færa fordæmi fyrir hinu rétta. Frá unga aldri er henni sagt 

að sú ást sem hún hefur upp á að bjóða sé ljót og röng. Hún hefur í engin hús að 

venda, er ein á báti í hinum „gagnkynhneigða ólgusjó“. Þrátt fyrir það er átthagaástin 

svo sterk að henni finnst hún hvergi eiga heima nema í Litluvík. Námsdvölin í höfuð-

borginni kennir henni hins vegar mikilvægi þess að vera trú sjálfri sér. Hún kynnist 

þar öðrum sér líkum og getur í fyrsta sinn opinberað kynhneigð sína. Hún verður 

ástfangin af konu og uppfull af nýfengnu hinsegin stolti ákveður hún að flytja aftur 

heim með kærustuna í eftirdragi. Hún er hætt að vera í felum, það er kominn tími til 

að takast á við fordómana og kveða þá í kútinn.  

Það reynist þó þrautinni þyngri. Foreldrar hennar taka fréttunum illa, sérstaklega 

móðir hennar sem var kennt af sinni kirkju að fordæma samkynhneigð. Fréttin hefur 

þó varla komið öllum Smávíkingum á óvart, hvað þá að þeir hafi hneykslast allir sem 

einn, enda vitað að fleiri leyndust í skápum hér og þar um sveitina. En það er með 

fólk eins og epli, ekki þarf nema nokkur rotin til að skemma út frá sér og þá sest 

lyktin að í allri tunnunni. Í eplatunnunni Litluvík er Gugga rotnasta eplið en vegna 

vinnu sinnar í miðstöð sveitaslúðursins, Kaupfélaginu, er hún í lykilaðstöðu til að 

stjórna hvaða sögur berast hvert og með hvaða áherslum. Ef þetta væri Disney mynd 

hefði Gugga orðið eigin illsku að bráð á einhvern hátt en því miður er lífið ekki það 

réttlátt, ekki einu sinni í skáldsögum. Það má þó reikna með að líkt og annað fólk sem 

eyðir æfinni í að gera öðrum lífið leitt, þá hafi Gugga þegar tekið út sína refsingu í 

formi einmanaleika og óhamingju. 

Jafnvel þótt Sólveig mæti ekki neikvæðum viðbrögðum á hverju götuhorni eru 

athugasemdirnar samt nógu margar og meinfýsnar til að sannfæra hana um að óvildin 

sé almenn. Í stað þess þó að láta hrekja sig frá sínu eigin heimili fyllist Sólveig rétt-

látri reiði og þrjósku og mætir hörðu með hörðu. Hún reisir varnarmúr í kringum sig 

sem hleypir engum að og kemur fram við sveitunga sína eins og henni þykir þeir 

koma fram við sig, með yfirlæti og þótta. Þegar kærastan gefst upp og hverfur aftur 

heim í höfuðborgina bætir Sólveig ástinni í hóp þeirra sem hún treystir ekki. 
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Kríukaffi er ekki bara framtakið sem leiðir þessar tvær konur, Kríu og Sólveigu, 

saman. Í byrjun sögunnar er húsnæðið rykugt og skítugt, leifar gamalla tíma þegar allt 

virtist auðveldara, virtur staður sem hefur fallið í gleymsku og grotnað niður. Með því 

að taka höndum saman tekst Kríu og Sólveigu að vekja hann aftur til lífsins og reisa 

að fyrri virðugleik en með nýjum formerkjum. Skítnum og rykinu er sópað út og með 

harðri vinnu og útsjónarsemi verður til nýr staður með nýjan tilgang: að næra 

sveitunga jafnt á sál sem líkama og um leið gefa þeim tækifæri á að kynnast í eigin 

persónu heimi sem hefur hingað til verið þeim lokuð bók, heimi hinsegin kvenna. Í 

gegnum vinnuna læra konurnar ekki einungis betur að þekkja hvor aðra heldur líka 

sjálfa sig. Þær spegla sig í hvor annarri, sjá eigin galla í gæðum hinnar og öfugt. Í lok 

sögunnar er Kríukaffi tilbúið til að taka á móti gestum þótt enn vanti ýmislegt upp á til 

að það sé fullgert, eins og myndir á veggina og betri uppröðun í hillurnar. Rétt eins og 

Kría og Sólveig eru loks tilbúnar til að takast á við sambandið sín á milli þrátt fyrir 

alla þá hnökra sem eiga eflaust eftir að koma upp á yfirborðið. 

Stíllinn sem sagan er skrifuð í, fjarlægur og að vissu leyti hátíðlegur, er stíll sem 

ég hef oft beitt áður en aldrei á sögu af þessari lengd. Eftir því sem á leið og mynd-

rænar lýsingar viku í meira mæli fyrir samtölum og öðrum samskiptum manna á milli, 

varð erfiðara að halda fjarlægðinni og þar með stílnum. Það er nokkuð sem ég þarf að 

skoða ef ég ákveð að vinna meira með þessa sögu seinna. Þó mér þyki hugmyndin 

áhugaverð og söguþráðurinn að mörgu leyti skemmtilegur finnst mér enn vanta mikið 

upp á til að sagan sé tilbúin til birtingar. Þar erum við Kría samstíga, við erum báðar 

haldnar ákveðinni fullkomnunaráráttu og eigum erfitt með að senda frá okkur hálf-

karað verk. 

Þetta verkefni hefði aldrei komist á laggirnar nema með hjálp góðra manna og 

kvenna. Ég vil þakka Rúnari Helga Vignissyni fyrir að leiðbeina verkefninu, Höllu 

Margréti Jóhannesdóttur og Jóhannesi Þór Skúlasyni fyrir yfirlestur og góð ráð, 

ættingjum og vinum fyrir stuðning og hvatningarorð, sérstaklega á síðustu metrunum, 

og síðast en ekki síst fjölskyldunni minni sem ég hef lítið sinnt síðustu mánuðina. Nú 

er þessu loks lokið. 

 

4. maí 2014 

Æsa Strand Viðarsdóttir   

 


