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Persónur og leikendur: 

 

STÍNA útivinnandi húsmóðir:  Halldóra Rósa Björnsdóttir 
ANNA vinkona hennar, kennari:  Elva Ósk Ólafsdóttir  

EIGINMAÐUR STÍNU:  Gunnar Hansson 
DÓTTIR STÍNU:  Kristín Erna Úlfarsdóttir 

 

JAKOBÍNA sjálfstæð kona á leið suður:  Þórey 
Sigþórsdóttir  
SALOME/SALA bóndakona á leið suður:  Jakobína 
Sigurðardóttir  
 

Leikstjóri:  Þórey Sigþórsdóttir 
Tæknimaður:  Einar Sigurðsson 
 

Upptökur og hljóðvinnsla fór framí leiklistarstúdíói  
RÚV 7. – 18. Október 2013 

 

Ath.   

Feitletrað er hugsun 
Undirstrikað er HLJÓÐMYND 

Skáletrað er endurlit (flashback) 

Skáletrað og undirstrikað eru klippimyndir innan úr texta 
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1 atriði 
 

HLJÓÐMYND: (flow) 
 

Húsið: Gengið inn gang, opnað með lykli, tónlistarstef,  

lyklar detta á borð, gengið inn ganginn,hurð opnast og  

lokast, stússast í eldhúsi, vatn rennur, eldhúshljóð. 

Skipið:  Útihljóð, sjófuglagarg, skipsflaut, gengið um  

borð í skipið, niður stiga, káetuhurð lokast. 

Húsið: kveikt á útvarpi, farið á milli rása,  

veðurfréttir. 

Húsið 
 

STÍNA: (les og blandar) 

Rafeffekt 

Hvað var það aftur sem Önnu þótti svo gott? Já súkkulaði  
kaka. 

250 gr hveiti 1tsk lyftiduft hálf tsk natron 1 tsk salt 

300 g sykur 4 msk kakó 125 gr jurtasmjörlíki, nei ég nota 

frekar smjör núna svona spari... 2 ½ dl mjólk, 2 egg, já 

og kremið, flórsykur, smjörlíki nei, nota smjör ... 

 

 

ELDHÚS J 

Stef fyrir dánarfregnir og jarðarfarir. 
 

ÚTVARPSÞULUR 
Dánarfregnir og jarðarfarir.  
Hjartkær eiginkona mín, Salóme Kjartansdóttir lést á 

Landsspítalanum þann 29. Janúar.  
 

JAKOBÍNA: 

Ha… Salóme…  
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ÚTVARPSÞULUR  
Fyrir mína hönd og annarra aðstandenda Jóel Guðmundsson. 
 

JAKOBÍNA: 

bíddu… Jóel 

 

ÚTVARPSÞULUR 
Elskulegur eiginmaður minn Jón Svavarsson, fyrrverandi 
forstjóri, lést á heimili sínu þann 27. Janúar 
  

HLJÓÐMYND:  (hún flettir í símaskrá) 
 

ÚTVARPSÞULUR (frh) 
Þórunn Jónsdóttir.  
 

JAKOBÍNA: 

Það var í fyrsta skipti, sem ég heyrði nafn mannsins 
hennar. Jóel.   

Joel Marcelino Hromádko, Joel Ramas Luengas, 

 
ÚTVARPSÞULUR (skarast ) 
Elskuleg eiginkona mín, móðir og amma, Jóhanna 
Grétarsdóttir lést 28. Janúar, Jóhann Ólafsson, 
börn og barnabörn... 
 
JAKOBÍNA: 

Joel Ólafur Gísli Martinez geimkúreki, Joel 
Thurman,Jóel Örn Adolfsson, Jóel Andersen,Jóel Þór 
Árnason,Jóel Dan Nielsen Björns... 
 
ÚTVARPSÞULUR 
Lestri dánarfregna er lokið 
 
JAKOBÍNA: 

Veit ekki… skildi hún hafa verið skráð fyrir 
símanum? 
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Salome Pearl Beard,Salome Bergsdóttir,Salome 
Rannveig Birgisdóttir,Salome Einarsdóttir 
Salome Friðgeirsdóttir, Salome Hallfreðsdóttir, 
Salome K Jakobsdóttir matráður, Salome 
Kristinsdóttir leikskólakennari, Salome Katrín 
Magnúsdóttir 
 
 

HÚSIÐ 
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA:  

Ég skil ekki hvernig hún Anna hefur getað breyst svona.  
Ég var búin að hlakka svo til að hitta hana.  Það var svo 
margt, sem ég ætlaði að tala um við hana eftir öll þessi 
ár.  Ég hélt að það yrði eins og í gamla daga – úr því að 
ég var ein heima.  

 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA:  

Jú jú, ekta íslensk smjör ekkert annað, bara svona spari, 
fyrst þú ert í heimsókn.  
 

ANNA: 

Æ takk. 

 

STÍNA: 

Gjörðu svo vel. 
 

ANNA: 

Þakka þér fyrir. 
  

STÍNA:  

Það er víst mjög hættulegt fyrir hjartað. 
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HLJÓÐMYND:  (staccato) 
 

Hjartsláttur, tónn, bremsuhljóð, árekstur 

JAKOBÍNA: 

Ég fór ekki 

SALA: 

en að þetta yrðu hans síðustu orð  

JAKOBÍNA:  

Það kom engin minningargrein 

ANNA: 

drepa meginið af nútímafólki 

STÍNA:  

Við fórum að tala um hættur  

SALA: 

Ég ætlaði suður með vorinu 

STÍNA: 

Ég ætlaði ekkert að minnast á að 

ANNA: 

Ef við værum í lífshættu  

JAKOBÍNA: 

Ég vissi ekkert hvað ég átti af mér að gera 

STÍNA:  

Vissi alltaf hvað ég hugsaði 

SALA: 

Maðurinn minn sagðist ætla að byggja hús handa okkur 

STÍNA: 

Ég var búin að hlakka svo til að hún kæmi 

SALA: 

Þann rétta? 

STÍNA: 

Það var svo marg sem ég ætlaði að tala um við hana 

SALA: 

Svo ég nefndi það ekkert  
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HÚSIÐ 
 

ANNA: 

Kannski eru þó kyrrseturnar verstar. 
 

STÍNA: 

Fyrir hjartað?  
 

ANNA: 

JÁ 

 

HLJÓÐMYND: maður gengur skarplega, andar stöðugt, 
hjartsláttur 

 

STÍNA: 

Hérna, endilega fáðu þér 
 

ANNA: 

Þakka þér fyrir, takk. 
 

STÍNA: 

Ég þori bara hreint ekki að láta senda mér heim vörur, 
því þá færi ég kannski ekkert út, labbandi.  
Maðurinn minn fer líka gangandi í vinnuna og úr, svo hann 
offitni ekki. 

 

HLJÓÐMYND: framhald af árekstrinum frá því í upphafi, 
sírenur í löggu og sjúkrabílum. 

 

ANNA: 

Það er rétt af honum.  Bílarnir eru stórhættulegir, þeir 
drepa meginið af nútímafólki. 
HLJÓÐMYND:  rafeffekt 
 



 8 

STÍNA:   

Og svona jókst þetta orð af orði.  Við töluðum saman um 
sykurinn og kjötið einkum hangikjötið, sem veldur 
magakrabbanum. Og mjólkina og matarlit og efnaskort í 

matnum, allt þetta sem maður veit að er lífshættulegt og 
maður getur ekki neitað sér um. 
HLJÓÐMYND:  rafeffekt 
 

HLJÓÐMYND:  Stefið úr dánarfregnum og jarðarförum 
 

ANNA: 

Ægilega fínt hjá þér 
 

STÍNA: 

Endilega fáðu þér 
 

ANNA:   

Takk 

 

STÍNA: 

Ég reyni nú að takmarka þetta á mínu heimili. 
 

ANNA:  

já það er eins hjá mér, maðurinn minn er orðinn of feitur 
og læknirinn sagð’onum  að borða jurtasmjörlíki í staðinn 
fyrir smjör, en honum þótti svo vont geldbragðið af 
jurtasmjörlíkinu, að hann tók það ekki í mál að láta það 
koma inn fyrir sínar varir.  Sama þó læknirinn fullyrti 
að óvíst væri, að hann næði sextugs aldri, ef hann æti 
smjör.  En ég reyni að halda í smjörið við hann og tek 
ekki í mál að hann fái mjólkurglas með matnum, bara vatn.  
 

STÍNA: 

Svona hef ég það líka með minn mann. 
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HLJÓÐMYND:  rafeffekt 
Og svo héldum við áfram að tala um allt eitrið í matnum, 
sem maður neyðist til að láta ofan í sig… 
Við töluðum um eitrið í matnum og drukkum kaffi og 
töluðum um, hvað kaffið væri hættulegt fyrir hjartað og 
magann og  taugarnar og allan líkamann.  

HLJÓÐMYND:  rafeffekt 
 

HLJÓÐMYND: (Chaos) 
 

STÍNA: 

Ég skil ekki hvað hún hefur getað breyst 

SALA: 

Hefur þú nokkurn tíma verið ástfangin? 

SALA: 

Trúir þú á Guð? 

SALA: 

Trúir þú á hugboð? 

SALA: 

Hefur þú nokkurn tíma verið ástfangin? 

STÍNA: 

Hvað ég hugsa innst inni 

SALA: 

Og þá kom hefndin sem von var 

ANNA: 

Og móðurlíf. 

JAKOBÍNA: 

Ég hefði svarað henni 

ANNA: 

Til þess að forða okkur frá lífshættunum 

JAKOBÍNA: 

Ljúga? 

SALA: 
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Og það varð alltaf verra og verra 

ANNA: 

Það vissi ég ekki 

JAKOBÍNA: 

Eins og hjónabandið væri klefi sem maður yrði að deila 

með hvaða farþega öðrum sem tilviljunin ræki þangað inn 

SALA: 

Þegar engin skynsemisglæta kemst að og maður ræður ekki 

við neitt og gerir allt annað en maður ætti að gera 

JAKOBÍNA: 

En ég sagði það ekki 

SALA 

Hélt áfram að skæla og gerði ekki neitt 

JAKOBÍNA:  

Ef hún hefði.. 

SALA: 

Maðurinn minn sagðist ætla að byggja hús handa okkur 

ANNA: 

Það vissi ég ekki. 

SALA: 

Einhver vitleysa, óráðshjal 

 

 

ELDHÚS JAKOBÍNU 

 

HLJÓÐMYND:  Jakobína flettir Mogganum í leit að nöfnum 
þeirra hjóna í dánarfregnum þar. Tónn. 

 

JAKOBÍNA: 

Til er fólk sem hefir engan síma… 

 

HLJÓÐMYND:  stef Jakobínu 
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Það var hún, en ekki heimilisfangið. Salóme 
Kjartansdóttir “fyrrum húsfreyja á Hamri” og Jóel hennar 

var Guðmundsson.  Jarðsungin frá Fossvogskapellu á 
laugardegi, svo að þeir sem vildu fylgja henni til grafar 
þyrftu ekki að taka sér frí frá vinnu, nema þá 
vaktavinnufólk.  Ég fór ekki.  Það kom engin 
minningargrein um Salóme Kjartansdóttur í blöðunum.   
 

SKIPIÐ 
 

HLJÓÐMYND:  skipsflaut og atmos á skipi 
 

 

JAKOBÍNA:  (kemur inn, kemur sér fyrir tekur upp bók) 

Gott kvöld 

 

SALA:   

Ha 

 

JAKOBÍNA: 

Við urðum samskipa suður, lentum saman í klefa á öðru 
plássi, það var allt og sumt. Það hittist bara svona á, 
að við lentum tvær einar saman í klefa og völdum báðar 
neðri kojurnar. 
 

SALA:   

Ert þú að fara suður? 
 

JAKOBÍNA:   

Hm? 

 

SALA:   

Ert þú að fara suður? 
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JAKOBÍNA:   

Já 

 

SALA:   

Ég er líka að fara suður. 
 

JAKOBÍNA:   

Já það fara margir suður. 
 

SALA:   

Já það fara margir suður.  Ferð þú oft suður? 
 

JAKOBÍNA:   

Ég á heima fyrir sunnan. 

 

SALA:   

Nú?  Ég hélt þú værir héðan,  einhvers staðar héðan. 
 

JAKOBÍNA:   

Jú, ég er héðan, fólkið mitt býr enn hér norður frá, en 
það flytur bráðum suður, býst ég við.  Átt þú heima hér? 
 

SALA:   

Já, ég á heima á Hamri. Það er hérna inni í 
Suðurfjörðunum, ósköp afskekkt.  En ég er að austan.  Það 
var afskekkt heima líka, en ekki eins og hérna.  

Salóme kölluð Sala. 
 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Fremur smávaxin, með gráum yrjum hingað og þangað í dökku 
hári, hvorki feit né mögur, nema kannski óeðlilega 
magamikil, hendurnar þrútnar af vinnu en fremur 
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smágerðar, þrælkunarleg og dálítið hokin í herðum, 
ómögulegt að geta sér til um aldur hennar, einhvers 
staðar á milli þrítugs og fimmtugs, á baugfingri hægri 
handar glitti í giftingarhring.  Dragtin hennar var 

sýnilega uppgjafarflík annarrar konu, alltof víð, skórnir 
ævagamlir.  Handtaskan og skýluklúturinn voru yngri. 
 

SALA:   

Ertu kannski gift fyrir sunnan? 

 
JAKOBÍNA:  (hlær hættir að lesa)   
Nei, hvorki þar né hér.  Ég ætla ekki að giftast. 
 

SALA:   

Þú ert nú svo ung, þér liggur ekkert á. 
 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Þetta var setning, sem ég fékk oft að heyra á þessum árum 
og gerði mér iðulega gramt í geði. Þau þýddu í flestra 
munni:  þú átt enn von, svona ungleg ásýndum og alls ekki 
eins ófríð og þú ímyndar þér.  Þessi kona sagði þau 
öðruvísi.  Það var enginn huggunartónn í þessum orðum hjá 
henni.  Þessi kona sagði þau eins og enginn prins biði 
mín nokkursstaðar, eins og hjónabandið væri klefi, sem 
maður yrði að deila með hvaða farþega öðrum sem 
tilviljunin ræki þangað inn á leið suður eða vestur eða 
austur eða norður.  
 

SALA: 

Ég var einn vetur í vist í Reykjavík.  Svo réði ég mig 
hingað í kaupavinnu með vinkonu minni.  Og hérna hitti ég 
manninn minn.  Hún fór suður um haustið.  Ég hef aldrei 
farið suður síðan.  En núna er ég að fara suður að finna 
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fólkið mitt.  Ég hef ekki séð fólkið mitt í rúm sextán 
ár, sautján í haust.   

 

JAKOBÍNA: 

Já já 

 

STÍNA: 

Sextán ár.  Ójá, það er langur tími, sextán ár. 
Stelpur fara.  Þær eru öðruvísi en strákar.  Þær fara að 
heiman og koma stundum ekki aftur, flækjast um til að sjá 
nýja staði.  Svo fer þetta oftast eins og hjá mér. 
 

JAKOBÍNA:   

Vilt þú kannski flytjast suður? 
 

SALA: 

Ég?  Flytja?  Það kemur aldrei til.  Sagði ég þér ekki, 
að ég er að fara suður til að finna fólkið mitt?  Eftir 
sextán ár. Mig langaði bara þau ósköp að sjá fólkið mitt 
eftir öll þessi ár.   
 

JAKOBÍNA:   

Jú –  

 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
Fólkið mitt-?  Það lék enginn vafi á um fólkið mitt, ég 
átti engan eiginmann, engin börn, var ekki bundin af 

neinu, gat farið hvert á land, sem ég kærði mig um og 
einhverja vinnu var að hafa.  Nema ég vildi ekki 
setuliðsvinnu af neinu tagi.  Það var mín fyrirtekt. 
 

SALA: 

Sextán ár, sautján í haust.  Og læknirinn sagði að ég 
yrði að fara suður í rannsókn.   
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JAKOBÍNA: 

Já 

 

SALA: 

Það er móðurlífið skilurðu?  Hann heldur kannski að ég 
þurfi að fara í uppskurð út af því. 
 

HÚSIÐ 
 

STÍNA:  

Endilega fáðu þér meira. 
 

ANNA: 

Já, takk. 

 

STÍNA: (hellir kaffi í bolla) 

 

ANNA:   

a úpp... 

 

STÍNA: 

Gjörðu svo vel. 
 

ANNA: 

Já takk 

 

STÍNA: 

Afsakaðu Anna að ég get ekki boðið þér að reykja, það er 
aldrei til tóbak á mínu heimili síðan við hjónin hættum 
að reykja út af lungnakrabbahættunni. 
 

ANNA: 

Já já 
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HLJÓÐMYND-endurlit:  tónlist 
 

STÍNA: 

Hvað ert þú að gera?  Ertu farin að reykja barn? 

 

DÓTTIR STÍNU: 

Nei, ég er ekkert að reykja. 

 

STÍNA: 

Ert’ekk’að reykja?  Ég sé að þú ert með sígarettu, hvað á 

þetta að þýða? 

 

DÓTTIR STÍNU: 

Mamma þetta eru filter sígarettur 

 

STÍNA: 

Eru þetta filter... viltu að ég segi honum pabba þínum 

frá þessu? 

 

DÓTTIR STÍNU: 

Nei 

 

STÍNA: 

Nei 

 

EIGINMAÐUR STÍNU: 

Segja mér frá hverju? 

 

STÍNA: 

Hann er kominn hérna, já.. 

 

EIGINMAÐUR STÍNU: 

Kristín hvað ertu að gera? 
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DÓTTIR STÍNU: 

Ekkert. 

 

EIGINMAÐUR STÍNU: 

Viltu drepa í sígarettunni á stundinni?  Við reykjum ekki 

hér. 

 

STÍNA: 

Nei. 

 

DÓTTIR STÍNU: 

Pabbi þú reykir oft. 

 

EIGINMAÐUR STÍNU: 

Nei, ekki mikið nútildags, miklu minna mesta lagi þegar 

koma gestir og... 

 

HLJÓÐMYND:  Endurlit dvínar út 
 

 

STÍNA:  

Við ákváðum það sérstaklega þegar við komumst að því að 
krakkarnir voru byrjaðir að reykja langt innan við 
fermingu. Það dugði auðvitað ekkert við þessa krakka þó 
maður hætti að reykja, og ekki heldur þó maður sýni þeim 
fram á, hvað lífshættulegt þetta er, þau taka ekkert mark 
á manni. 

 

ANNA: 

Nei.  

 

STÍNA: 
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Þau trúa á filtið í munnstykkinu og halda að það síi 
krabbameinið frá, en það er bara blöff, ekkert nema 
blöff.  Og þau reykja bæði.  Maðurinn minn reykir stundum 
vindla.  Það er allt annað.   
 

ANNA: 

Já. 

 

STÍNA: 

Og ef eitthvað sérstakt er, gestir, sem maður veit að 
reykja sígarettur, það eru undantekningar, sem ekki 
verður komist hjá, en hversdags eru þær ekki til, ekki 
nema krakkarnir séu heima.   

 

HLJÓÐMYND:  ANNA fær sér að reykja. 
 

 

SKIPIÐ 
JAKOBÍNA:   

Hefur enginn af fólkinu þínu heimsótt þig í allan þennan 
tíma?  

 

SALA: 

Nei, hvernig hefðu þau átt að geta það, þetta er svo 
langt og dýrt.   
 

JAKOBÍNA:  

Já já.  

 

SALA: 

En þau skrifuðu mér alltaf, sérstaklega mamma. 
  

JAKOBÍNA:   

Hvað áttu mörg börn? 
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SALA: 

Sex, það er að segja fimm, því hann Kjartan litli dó í 
hittiðfyrra.  Það var víst gott að Guð tók hann til sín, 
eða það segja þau öll.   
 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Ég kunni ekki við að  spyrja neins um þennan dreng, sem 
var betur kominn hjá Guði en fólkinu sínu.  Og hún grét 
ekki, klökknaði ekki einu sinni.  Því var ég fegin. 
 

 

HÚSIÐ 
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA:   

Og ég taldi víst, að Anna væri hætt að reykja, af því hún 
er kennari og á heima úti á landi, þar sem allt er 
öðruvísi en hér.   
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
  

STÍNA: 

Ertu ekki  ennþá að kenna? 
 

ANNA: 

Jú jú, einmitt. 

 

STÍNA: 

Og ekkert hætt að reykja 
 

ANNA: 

Er ekki í lagi að ég…  
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STÍNA: 

Jú auðvitað.. 
 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
En hún semsagt reykti enn – og bauð sér sjálf.   
Og við töluðum heilmikið um lungnakrabbann og 
kransæðastíflurnar aftur.  Ég ætlaði ekkert að minnast á 
að krakkarnir reyktu 
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA: 

Já við ákváðum sérstaklega að hætta þegar við komumst að  
því að krakkarnir voru byrjaðir að reykja langt innan við  
fermingu.  Það dugði auðvitað ekkert við þessa krakka þó  
maður hætti að reykja, og ekki heldur þó maður sýndi þeim  
fram á, hvað lífshættulegt þetta er, þau taka ekkert mark  
á manni.  Þau trúa á filtið í munnstykkinu og halda að  
það síi krabbameinið frá, en það er bara blöff, ekkert  
nema blöff.  Og þau reykja bæði. 
 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
ég bjóst við að hún gisti og yrði því í kvöldmat,  
þá hlaut hún að sjá þetta sjálf.   
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

ANNA: (hlær)  

þið hafið hætt of seint.   
 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA: 

Hún hló eitthvað svo skrýtilega – ég get ekki gert að  
því mér sárnar hvernig hún hló – af því þetta var Anna –  
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og ég búin að hlakka svo til að hún kæmi, þegar ég var  
ein heima. 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA: 

Æ, það hefði víst ekki skipt miklu máli, þau sjá þetta 
alls staðar fyrir sér. 
 

ANNA: (með dræmingi)  
Já já, nákvæmlega –  

 

STÍNA: 

Gjörðu svo vel Anna, endilega fáðu þér meira. 
Maðurinn minn reykir stundum vindla.  Það er allt annað.   
Og ef eitthvað sérstakt er, gestir, sem maður veit að  
reykja sígarettur, það eru undantekningar, sem ekki  
verður komist hjá, en hversdags eru þær ekki til, ekki  
nema krakkarnir séu heima.   

 

SKIPIÐ 
 

SALA: 

Trúir þú á Guð? 
 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Mér fannst spurningin nærgöngul og óþægileg.  Átti ég að 
játa og fá yfir mig þetta venjulega um hjálp Guðs á 
þungbærustu stundum lífsins?  Ljúga? 
 

Ég veit ekki. 

 

SALA: 
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Þú færð að vita það seinna.  En trúir þú á annað líf 
eftir þetta? 
 

JAKOBÍNA:   

Það held ég ekki. 
 

SALA: 

Já, það eru víst margir sem ekki trúa á Guð eða annað 
líf.  Sumir trúa ekki heldur á synd eða hefnd. 
 

JAKOBÍNA:   

Synd-? Hefnd- ?  Heyrðu, eigum við ekki að skreppa upp á 
dekk og fá okkur frískt loft? 

 

SALA: 

Ertu sjóveik? 

 

JAKOBÍNA:   

Ert þú aldrei sjóveik? 
 

SALA: 

Nei, sjóveik er ég ekki, en ég er stundum sjóhrædd, ekki 

á svona skipi. 

 

JAKOBÍNA: 

Svo lágum við hvor í sinni koju og sofnuðum ekki.  
Þögðum.  Það er ekki sama með hverjum maður þegir, tvær 
manneskjur í sama klefa á leið suður eða eitthvað annað.  
Við sofnuðum ekki, tvær konur í sama klefa á leið suður. 
 

 

SALA: 

Viltu brjóstsykur?  En þér gerir kannski illt af honum, 
fyrst þú ert sjóveik. 
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JAKOBÍNA:   

Ég er ekkert sjóveik núna  

Ég fékk mér mola úr pokanum, þó mér þyki flestur 
brjóstsykur vondur.  Þessi var vondur. 
 

SALA: 

Hann sagði að ég ætti að kaupa mér eitthvað gott í nesti, 
eitthvað sem mig langaði í.  Svo ég keypti þetta, þó mig 
langaði ekki í neitt sérstakt.  Hann vildi endilega að ég 
gerði þetta, af því ég er að fara suður.   
 

JAKOBÍNA: 

Hún opnaði munninn í svo stóru brosi, að ég sá að hana 
vantaði heil ósköp af tönnum og þær sem sátu eftir voru 
flestar brunnar og dökkar.  Ég skildi ekki þetta stóra 
bros, síst hversvegna það var svona hlýtt og lýsti upp 
andlit hennar. 

Viltu súkkulaði? 
 

HLJÓÐMYND:  SALA brýtur smámola af súkkulaðinu og J 
þröngvar henni til að fá meira. 
 

SALA: 

Mamma vakti okkur alltaf með súkkulaði á jóladaginn, sama 
hvað lítið var til.  Þetta var siður heima. 
 

JAKOBÍNA:   

Líka heima hjá mér. 

 

SALA: 

Það var aldrei hjá Herborgu.  Þar var svo margt öðruvísi 
en hjá fólkinu mínu.  En út í það hugsaði ég ekki fyrr en 
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seinna.  Um veturinn.  En þá var þetta ráðið, að hann 
yrði maðurinn minn. 
 

JAKOBÍNA:   

Nú  

 

SALA: 

Jú jú, ég ætlaði suður með vorinu, en þá var ég orðin 
ófrísk og trúlofuð manninum mínum. 
 

HÚSIÐ 
 

STÍNA: 

Gjörðu svo vel Anna, endilega fáðu þér meira.  

Maðurinn minn reykir stundum vindla.  Það er allt annað.   
Og ef eitthvað sérstakt er, gestir, sem maður veit að  
reykja sígarettur, það eru undantekningar, sem ekki  
verður komist hjá, en hversdags eru þær ekki til, ekki  
nema krakkarnir séu heima.  

 

SKIPIÐ 
 

SALA: 

Maðurinn minn sagðist ætla að byggja hús handa okkur.  
Hann ætlaði að byrja strax um vorið.  Svo ég nefndi það 
ekkert að ég ætlaði suður um vorið.  Og austur að finna 
fólkið mitt.   
 

JAKOBÍNA:   

Hús? 

  

SALA: 

Þetta var ekkert sérstakur vetur. 
Það var snjór yfir öllu, eilífur endalaus snjór. 
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JAKOBÍNA:   

En varstu ekki trúlofuð manninum þínum þennan vetur? 
 

SALA:   

Jú jú, við opinberuðum um veturinn og giftum okkur um 
vorið, þó ég væri ófrísk. 
  

HÚSIÐ 
 

 

HLJÓÐMYND: Þær skoða húsið.  
 

STÍNA: 

já og hérna er svefnherbergisálman, sjáðu hérna alveg um 
fjögur herbergi 

 

ANNA: 

Já  

 

STÍNA: 

Og krakkarnir hafa verið hérna, svo er þetta svona minna 
notað náttúrulega núna.  Og svo komum við hérna... 
 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

STÍNA: 

Svo sýndi ég henni húsið.  Og hún sagði það sama og við 
segjum allar,  þegar einhver okkar sýnir vinkonu sinni 
húsið sitt eða íbúðina, - æ, það skiptir ekki máli, hvað 
maður segir, það er alltaf gott að hlusta á það fyrir þá 
sem sýnir,  
 

ANNA: 
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Er þetta Drápuhlíðargrjót hérna..? 
 

STÍNA: 

Já... (samtalið dvínar út) 
 

maður er feginn að vita allt eins og það á að vera.  En 
það er skrýtið að það skuli vera Anna, sem gengur með 
manni um húsið, skoðar það og þóknast manni 
HLJÓÐMYND: Rafeffekt  
 

ANNA: 

En hvað þetta er allt flott og ágætt hjá þér.   
 

STÍNA: 

Maður á von á einhverju, af því að við erum einar.  
Maður hefur auðvitað þurft að þræla sér út til þess að 
geta eignast þetta hús og það sem í því er og komið upp 
þessum tveimur börnum, eignast bíl og sumarbústað og – 
svona það sem fólk þarf að eignast til að geta lifað og 
haldið í börnin sín, svo þau lendi ekki á glapstigu. 
   

ANNA:  

Já já, þið lifið þægilega, sýnist mér. 
   

STÍNA: 

Manni líður svosem vel, núorðið, eins og öllum.   
 

ANNA: 

Þú segir það, að öllum líði vel.   
 

STÍNA:  

Já, öllum – sem eru nógu duglegir og hafa einhvern vilja 

til að koma sér áfram.  Það getur enginn borið á móti því  
að fólk hefir það gott, en það verður að vinna – mér  
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finnst fólk ekkert of gott til að vinna.  
  

ANNA:  

Auðvitað, auðvitað, fólk ætti ekki að vera of gott til að  
vinna.  

 

SKIPIÐ 
 

JAKOBÍNA:   

Þú hefur náttúrulega ekki fengið útborgað mánaðarlega 
þarna eins og í vistinni í Reykjavík. 
 

SALA: 

Úborgað-? 
 

JAKOBÍNA:   

Nú varstu ekki ráðin upp á kaup í vinnu þarna um haustið? 
 

SALA: 

Já, þú átt við það.  Jú, ég fékk það sem ég var ráðin upp 
á fyrir kaupavinnuna.  En um veturinn var ég trúlofuð 
manninum mínum.  Þá kom auðvitað ekki til að ég fengi 
kaup.  Eins og vandalaus manneskja!  Kaup !   Það er 
skrýtið sem þér dettur í hug.  Kaup, ég sem var trúlofuð 
manninum mínum. 

 

JAKOBÍNA: 

Já já. 

 

HÚSIÐ 
 

STÍNA: 

Við  vinnum öll, maðurinn minn, krakkarnir og ég sjálf,  
nema ég tók frí í dag af því þú ætlaðir að koma.   
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ANNA:  ( hættir að skoða húsið ) 
Það vissi ég ekki.   
 

STÍNA: 

Svo mér datt í hug, að ef við settumst inn í stofu gætum  
við kannski –  
 

HLJÓÐMYND:  Endurlit, Stína og Anna ungar, hlæjandi 
 

ANNA: 

Nei, það var ekki þannig 

 

STÍNA: 

JÚ,  

 

ANNA: 

Nei, hættu þessu... 

(samtalið lekur inn í hugsun Stínu) 

Þetta er ekki rétt...  

 

STÍNA: 

Jú...ég veit það) 

 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt 
 

STÍNA: 

þegar við vorum stelpur, var eins og Anna vissi alltaf, 
hvað ég hugsaði – hvað mig langaði að tala um – hún sagði 
að það væri eins með mig gagnvart sér.   
Svonalagað er víst bara milli stelpna á því reki, jú, 
stundum er líka svona á milli stráka á því reki, aldrei á 
milli hjóna. Held ég nema þá um þetta daglega.  Að 
minnsta kosti finnur maðurinn minn aldrei á sér, hvað ég 
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hugsa – ekki innst inni – né hvað mig langar að tala um.  
Ef einhver fyndi það á sér og byrjaði – annars er það svo 
kjánalegt – ef maður þarf sjálfur að byrja.  Anna var 
aldrei neitt hrædd við að byrja –  
 

HLJÓÐMYND:  Anna og Stína ungar, hlæjandi 
 

Ég skil ekki hvað hún hefir getað breyst.  Ég held næstum 
því að það hefði verið betra, að maðurinn minn hefði 
verið heima.  Við settumst inn í stofuna og létum fara 
vel um okkur – og við fórum aftur að tala um hættur  
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt 
 

ANNA: 

Lífshættur..  

 

STÍNA:   

Já lífshættur...eiturefnin  

 

ANNA: 

Já...og gerviefnin  

 

STÍNA: 

Já, gerviefnin 

 

ANNA: 

Já 

 

STÍNA: 

Já,þvottaefnin,  
 

ANNA: 

Já 
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STÍNA: 

Sem...þvottaefnin sem  
smám saman drepa náttúruna,  

 

ANNA:  

Jájá jájá já... Já allt, sem er gert til þess að forða 
okkur frá lífshættunum,  

 

STÍNA: 

Já 

 

ANNA: 

öll félögin sem eru stofnuð til að vernda líffæri okkar, 
sem sjálfsagt er, það er svo mikið öryggi fyrir mann að 
vita  alla þessa sérfræðinga vinna nótt með degi að því 
að vernda okkur  
 

STÍNA: 

Já 

 

ANNA: 

fyrir eitrinu í mat og drykk, í tóbaki og víni, í 

kyrrsetum og þægindum – hjörtu okkar og taugar, lifur og 
lungu, hálsa og móðurlíf. 
 

SKIPIÐ 
SALA: 

Hefir þú nokkurn tíma verið – ástfangin? 
 

JAKOBÍNA: 

Ástfangin, það lét skringilega í eyrum af vörum Sölu, 
þetta hátíðlega orð. 
(hlær) Það held ég nú.  Oftar en ég hef tölu á. Ég var 
víst ekki nema sex ára fyrst, en ég man ekkert eftir því. 
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Sala hló ekki og leit ekki við mér. 
 

SALA: 

Ég á ekki við svoleiðis, ég á við í alvöru og vitleysu, 
fullorðin manneskja. 
 

JAKOBÍNA:   

Vitleysu -? 

 

SALA: 

Þegar engin skynsemisglæta kemst að og maður ræður ekki 
við neitt og gerir allt annað en maður ætti að gera. 
 

JAKOBÍNA:   

Nú, er ástin ekki alltaf þannig? 
 

SALA: 

- Ég veit ekki, jú, kannski.  Þau voru öll ánægð með að 
þetta fór svona, að maðurinn minn trúlofaðist mér.  Nema 
kannski Herborg, en hún skipti sér ekki af því til eða 
frá.  Og fólkið mitt var ánægt.  Og ég var dálítið montin 
með hringinn eins og gengur, jújú, þetta var allt nýtt og 
ekki annað en það, sem stúlkur eru  að leita að þegar þær 
fara að heiman og flækjast stað úr stað – 
 

JAKOBÍNA:  (grípur fram í )  

Nei heyrðu nú.  Þetta geri ég.  Og ég er ekki að leita að 
neinum eiginmanni, mig langar bara að skoða mig um og 
njóta lífsins eftir því sem ég get. 
 

SALA: 

Já, ég veit það, nefnilega þangað til þú – 
 

JAKOBÍNA:  (háðslega)   
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finnur þann rétta 
 

SALA:   

-Þann rétta?  Einu sinni hélt ég – var viss um- að það 
væri Berti.  En ég veit ekki – nei, ég veit það ekki. 
 

JAKOBÍNA:   

Berti?  Heitir maðurinn þinn Berti? 
 

SALA: 

Nei, Berti er – var – bróðir hans. 
 

JAKOBÍNA:   

Áttu við að þú og bróðir hans, ég meina hann –og þið bæði 
 

SALA:   

Já, ég veit að það var rangt og mér hefndist líka fyrir 
það, en það fór bara svona og ég réði ekkert við það.  
Hann ekki heldur.  Þetta getur víst komið yfir alla, það 
er ekki það.  Sumir ráða við þetta, en ekki ég, ekki ég 
og hann. 

 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Ást.  Ástardraumar, ástargleði, ástarsorg, ástaræði.  Í 
huga mínum var ást nær órjúfanlega tengd æsku og fegurð, 
einkum æsku.  Þessi kona – Sala var hvorki ung né falleg, 
ekki skemmtileg né aðlaðandi, hún hafði ekkert það við 
sig sem mér fannst hugsanlegt að tengja orðunum ást og 
ástfangin.  Framhjáhald - ?  Hjónabönd - ?  Til þeirra 
dregur með gagnkvæmri ást, tilhugalífi, meiri ást.  Og 
svo - ?  Ég trúði ekki á syndina, ekki á sama hátt og 
Sala.  Hún talaði um syndina og gjöldin fyrir sælu 
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syndarinnar.  Vitleysa.  Sala talaði ekki um sælu, hún 
talaði um synd og refsingu, hefnd.  Þá þagði ég án þess 
að hlusta. 
 

SALA:   

Ef þetta amalyndi hefði ekki legið svona þungt á mér 
þennan vetur, þá hefði kannski ekkert komið fyrir.  Ég 
réði bara ekki við það, þó ég reyndi að láta ekki á því 
bera.  Á daginn varð ég stundum að laumast fram í búr til 
að skæla.  Sem betur fór var annríkið nóg og meir en það. 
 

JAKOBÍNA: 

Já já. 

 

SALA: 

Og svo var það Berti, sem kom að mér úti í skemmu. 
Ég var bara að sækja harðfisk, sem var geymdur þar og 
barður úti í skemmunni áður en komið var með hann inn í 
búr eða eldhús.  Æijá, ég gleymdi að berja fiskinn, og 
bara grúfði mig yfir hann og skældi.  Þá kom einhver inn 
og ég vissi ekkert hvað ég átti af mér að gera, hélt 
áfram að skæla og gerði ekki neitt. 
 

HLJÓÐMYND:  Tónlist  endurlit 
 

BERTI: 

Salóme... Salóme... 

 

SALA: 

Svo kom hann til mín og reyndi að hugga mig.  Og þá – þá 
byrjaði það.  – Ég veit að það var synd og mér hefir líka 
hefnst fyrir það.  En hann var svo góður, svo hlýr og – 
allt öðruvísi en aðrir.  Hann var manneskja eins og ég og 
var að reyna að hugga mig.  
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JAKOBÍNA: 

Já. 

 

SALA: 

Ég vissi það frá mömmu og fleiri fullorðnum konum 
að kvenfólk má aldrei láta karlmenn hugga sig. 
En þá mundi ég ekkert eftir því. En svona byrjaði það.  
Og ég réði ekki við neitt.  Hann ekki heldur. 
 

JAKOBÍNA:  stef Jakobínu 

Staðreynd Sölu var sú, að hún var orðin ólétt aftur, þó 
hún væri með drenginn sinn á brjósti og mjólkaði honum 
meira en hann gat torgað.  Og svo bættist við þessi 
syndsamlega ást, sem hún réði ekkerti við og versnaði með 
hverjum degi, viku og mánuði. 
 

SALA: 

Það var svo skrítið, að fyrst eftir að þetta byrjaði 
fannst mér það svo – einhvern veginn sjálfsagt og 
eðlilegt, að mér datt aldrei í hug að það væri synd.  Ég 
hugsaði bara um að vera nálægt honum, finna einhver ráð 
til þess.  Og Berti var víst eins.  Það var eins og hitt 
fólkið væri ekki til, ekki nema til leiðinda fyrir okkur. 
En þá – á meðan þetta var- þá fannst mér eins og hann 
hefði allt í einu komið hingað frá einhverjum stað langt 
í burtu og ég hefði aldrei séð hann áður.   
 

JAKOBÍNA: 

Já. 

 

SALA: 

Og þá – ójá, það var kjánalegt – en þá fannst mér hann 
vera sá – rétti eins og þú orðaðir það í kvöld.  
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Amalyndið hvarf frá mér og ég hugsaði ekki um neitt, nema 
að finna einhver ráð til að vera nálægt honum, þó ekki 
væri nema til að horfa á hann eða heyra hann tala.  Og 
það var eins með hann, eða mér fannst það.   
 

HLJÓÐMYND (lyrical)  
tónlist 

 

JAKOBÍNA: 

Ástfangin. 

STÍNA: 

Af því hún vissi hvernig allt var. 

SALA: 

En mér datt aldrei í hug að það væri synd. 

JAKOBÍNA: 

Það er ekki sama með hverjum maður þegir. 

ANNA: 

Hjörtu okkar og taugar, lifur og lungu, hálsa og móðurlíf 

JAKOBÍNA: 

Ást, ástardraumar, ástargleði, ástarsorg, ástaræði. 

 

HÚSIÐ 
 

HLJÓÐMYND endurlit:   
STÍNA: (grætur) 

Nei  

 

ANNA: (reynir að hugga hana) 

Svona svona...Stína mín, þetta verður allt í lagi 

 

STÍNA: 

Já.. 

 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt 
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STÍNA: 

Kannski hefði hún samt … ?  
 

ANNA: 

Hann er ekki þess virði... svona svona  

 

STÍNA: 

Mér hefði ekki þótt neitt skrítið, þó hún minntist 
eitthvað á Sigga … Og þessa stelputruntu, sem sveik sig 
inn á hann, veturinn sem … Af því hún vissi, hvernig allt 
var. – Kannski hefði hún – ef ekki hefði verið 
sjónvarpstækið. 
 

ANNA: 

Já þið eruð með sjónvarp  
 

STÍNA: (hlær stolt) 

Já já   

 

HLJÓÐMYND:  Stína kveikir á sjónvarpinu.  Bonanza stefið 
hljómar á fullu.  Þær tala yfir því. 
 

ANNA:  

Já, hvernig..hvernig er dagskráin? Hvernig líkar ykkur  

hún, horfiði á allt eða… –  
 

STÍNA:  

Ja, við horfum nú lítið á þetta hjónin, nema rétt  
einstaka sinnum, og vitanlega fréttir og fræðsluþætti. 
Þetta var nú upphaflega keypt vegna krakkanna, til að  
halda þeim heima á meðan þau voru lítil, maður er svo  
feginn að vita börnin heima, eins og hætturnar eru alls  
staðar.   
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ANNA:  

Já já. Það hefir þá verið Kaninn, sem átti að bjarga  
þeim. 
 

HLJÓÐMYND:  Stína slekkur á sjónvarpinu.  Rafeffekt.   
 

STÍNA:  

Maður hefir svosem heyrt svonalagað áður, en mér brá  
dálítið af því það var Anna  
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
 

Æ, ég er nú ekkert í pólitík. Guð veit ég er  
ekkert í pólitík. 

 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
Hún horfir framhjá mér með einhvern ískulda í augunum 
HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
  

ANNA:  

Og maðurinn þinn ekki heldur?  
 

STÍNA:  

Hann?  það er nú allt annað með karlmenn,  
 

HLJÓÐMYND: Rafeffekt 
Munandi það, að hann, maðurinn minn, var einn af þeim, 
sem skrifuðu undir bréfið til hersins, þetta út af 
frelsinu, eða hvað það var nú kallað  
HLJÓÐMYND: Rafeffekt   
 

HLJÓÐMYND: Endurlit  
 

EIGINMAÐUR STÍNU:   
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nei nei hérna 

 

STÍNA:   

ha hvar?  Hérna?   

 

EIGINMAÐUR STÍNU: hérna elskan mín skrifaðu þarna.   

 

STÍNA  

Já  

 

EIGINMAÐUR STÍNU:  

Já 

 

STÍNA: 

og hann lét mig líka skrifa undir  

 

HLJÓÐMYND: Endurlit og hugsanir Stínu skarast 
 

EIGINMAÐUR STÍNU:  

Það er best að krakkarnir skrifi undir þetta líka, er það 

ekki?  

 

STÍNA: 

og krakkana,  

 

DÓTTIR STÍNU:  

Á ég að skrifa undir eitthvað?   

 

STÍNA: 

nefnilega frelsi til að horfa á Kanann, 
 

EIGINMAÐUR STÍNU:  

Já skrifaðu þarna það skiptir ekki máli það...  
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STÍNA:  

eins og við höfðum gert, eða krakkarnir.   
 

EIGINMAÐUR STÍNU:  

Svona elskan mín,  

 

STÍNA:  

Og þegar maður þarf ekkert að borga fyrir. 
 

EIGINMAÐUR STÍNU:  

flott... 

 

STÍNA:  

Við bönnuðum krökkunum líka alltaf að horfa á það 
ljótasta – og núorðið líta þau ekki á það, uppkomnar 
manneskjur, muna varla að Kaninn sé til.  Fólk úti á 
landi skilur þetta bara alls ekki.  Ég vildi að maðurinn 
minn hefði verið heima, hann hefði getað útskýrt þetta 
allt fyrir henni – svo miklu betur en ég.  Ég reyndi það 
ekki.  Mér fannst eins og við værum að ganga inn á 
einhvern berangur, þar sem lífshættur leyndust við hvert 
fótmál og eina vonin að ganga aftur á bak. 
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

STÍNA: ( brosandi – að minnsta kosti reynir að brosa)   
Manstu hvernig var í gamla daga?  Maður var ekkert að  
hugsa um pólitík þá.   
 

ANNA:  

Jæja, þú varst nú samt á móti hernum í gamla daga.  
  

STÍNA: 

Má bjóða þér meira kaffi? 
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ANNA: 

Já, kannski tíu dropa. 

 

STÍNA: 

Já,  (hellir kaffi í bolla Önnu) 

 

ANNA: 

Takk,takk, takk. 

 

STÍNA: 

þá, það var bara barnaskapur.  Maður vissi svo lítið  
um veröldina og heimsmálin öll.  Og auðvitað vildi maður  
vera laus við her á friðartímum.  En fyrst ekki verður  
hjá því komist, þá er maður náttúrulega feginn að það eru  
Ameríkumenn en…  

 

ANNA: (botnar)   

–ekki – Rússar  

 

STÍNA:  

Ætli við höfum átt um annað að velja?  
 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
það er víst alveg vonlaust að komast framhjá 
sprengjusvæðinu. 
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

   

ANNA:   

Hvað um hlutleysi?   
 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

STÍNA: 
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Og hún segir, með þessu ofstæki, sem einkennir þetta 
aumingja fólk, sem er alveg blindað af hatri á öllu 
amerísku 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

STÍNA:  

En elskan mín góða, það er bara barnaskapur og draumórar 
frá því fyrir stríð.  Það segja allir.  Ef Ameríkanar 
hefðu farið, þá hefðu Rússar komið. – 
  

ANNA: (grípur fram í) 

Æ góða Stína, - þetta er  
alltof gömul og heimskuleg áróðursfirra til þess að ég  
hlusti á hana af þínum munni.  
  

STÍNA:  (flýtir sér að segja)  
Já, ég hef ekkert vit á þessu, Anna mín, en þetta segja  
nú margir, sem eru gáfaðri en ég. 
  

ANNA:  

Það er áreiðanlega ekki fyrir það, að þeir viti ekki  
betur,  

 

STÍNA:  

Annars skil ég ekkert,  hvernig fólk lætur út af þessu  
varnarliði, maður veit hreint ekkert af þessum hermönnum  
frekar en þeir væru ekki til.  
  

ANNA: (gremjulega)  

Þannig á það ekki að vera.  Við eigum að  
vita af þeim, annars venjumst við ósómanum … 
 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
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STÍNA:  

Ég hélt við myndum tala um annað.  Hélt hún myndi segja 
mér eitthvað að austan.  Ég sem var búin að hlakka svo 
til að við yrðum einar fram að kvöldmat.  Það var svo 
margt, sem ég ætlaði að tala um við hana, ef hún  - Ég 
sagði – eða ég ætlaði að segja:  Eigum við ekki að líta á 
sumarblómin mín?  En þá komu þær 
 

HLJÓÐMYND:  Æfingar flughersins 
 

Kannski hefði það samt – ef þeir hefðu ekki endilega 
þurft að vera með þessar æfingar, rétt þegar mér datt í 
hug að sýna henni garðinn.  Hann er einn fallegasti 
garðurinn hérna.  Við vinnum talsvert í honum sjálf og 
fáum líka garðyrkjumann til að leiðbeina okkur og vinna 
það, sem mestu máli skiptir. – ég tek ekki eftir þessu 
núorðið, þó húsið nötri, þegar þær fljúga svona lágt, en 
hún, hún tók viðbragð, kipptist til og leit út, sá 
ekkert, því þær hækkuðu flugið og voru komnar yfir húsið 
í eltingaleik við gervióvininn, við eina, sem reynir 
árangurslaust að stefna ofar hinum, sem elta hana.  Þær 
flugu þennan venjulega hring út yfir flóann og svo aftur 
inn yfir völlinn.  Anna gekk út að glugga og horfði á þær 
þegjandi.  Síðan komu fleiri, venjulega veiti ég því ekki 
athygli, en af því hún var – og stóð svona þegjandi við 
gluggann – og þær flugu rétt yfir þakið, og húsið 
nötraði.  
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

HLJÓÐMYND:  Herflugvélarnar koma aftur inn   
  

STÍNA:  

Þetta er bara æfing.   
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ANNA:  

Maður veit sem sagt af þeim. 
 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

STÍNA:  

ekkert um gönguferðir okkar í flæðarmálinu – ekkert um  
það sem var  
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

Ég er alveg hætt að taka eftir þessu, maður er svo vanur  
 

HLJÓÐMYND:  Herflugvélarnar koma aftur inn   
 

ANNA:  

Og ef gerð yrði árás, mynduð þið halda, að það væri æfing  
– eða hvað?  

 

STÍNA:  

Ætli það komi nú til. 
 

ANNA:  

Ekki í dag. 

 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

STÍNA:  

segir hún og horfir á æfingarnar, lítur ekki við mér,  
eins og þetta sé eitthvað merkilegt, eitthvað verða  
mennirnir að gera úr því þeir eru hér.  Og þegar hún  
loksins hættir að horfa út um gluggann á þessar  
andstyggilegu morðvélar – því ég veit þær eru það, þó þær  
séu hér til að verja okkur 
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ANNA:  

Og ef þetta væri nú árás, ef  við værum í lífshættu, hvað   
ættum við þá að gera?  
 

HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
  

STÍNA:  

Og ég sem var búin að hlakka svo til að hitta hana og  
tala við hana eftir öll þessi ár.  Ég skil ekki, hvernig  
hún hefir getað breyst.  Ég vildi að maðurinn minn hefði  
verið heima 
HLJÓÐMYND:  Rafeffekt   
 

 

SKIPIÐ 
 

SALA: 

Ekki það, við höfðum ekki margar stundir útaf fyrir 
okkur, nei, þær voru ekki margar – og liðu fljótt.  Samt 
var það ekki fyrr en drengurinn minn fæddist, hann 
Kjartan litli, að ég áttaði mig á því hvað þetta var 
mikil synd.  Synd...og þá kom hefndin, sem von var - . 
 

JAKOBÍNA: 

Hvað kom fyrir?  Ég á við - , en þú.. þú vilt kannski 
síður tala um það, - og þá er það allt í lagi. 
 

SALA: 

Það kom ekkert fyrir, þannig séð, ekki eins og þú heldur.  
Það var drengurinn minn.  Hann var aumingi. Og ég sá það 
strax, þó hitt fólkið sæi það ekki. 
 

JAKOBÍNA:   

Hvernig hús var þetta sem þið voruð að byggja? 
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SALA: 

En það er eins og manni sé ekki sjálfrátt, þegar þetta 
kemur yfir mann.  Og það varð verra, enn verra, eftir að 
ég sá að drengurinn minn var aumingi og ég vissi að þetta 
var synd, sem mér hlaut að hefnast fyrir.   
 

JAKOBÍNA: 

Já.. 

 

SALA: 

En þegar við vorum ein saman gleymdi ég að tala um það 
við hann, eða ég gat það ekki, eins og ég hefði átt að 
gera. Það var heldur enginn friður til að tala mikið 
saman.  Og það var þá helst einhver vitleysa, óráðshjal, 
eins og gengur við svona kringumstæður. 
 

JAKOBÍNA:   

Kringumstæður? 
 

SALA: 

Við urðum að fara svo varlega, eða ég.  Berti skildi það 
ekki, ekki nógu vel.  Stundum fannst mér, að hann vildi 
helst að allir vissu það.  Hann hagaði sér svo ógætilega.  
Já honum datt margt ótrúlegt í hug, meir að segja að ég 
ætti að skilja við manninn minn og fara burt með honum 
frá drengjunum og öllu saman! 

 

JAKOBÍNA: 

Já 

 

SALA: 

En þá vissi ég með fullri vissu, að drengurinn minn var 
aumingi, svo það kom aldrei til af minni hálfu.  Nóg var 
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nú samt.  En Berti, hann skildi það ekki, eða ég held að 
hann hafi ekki skilið það.  Hann – hann sagði að ég væri 
–óheiðarleg og – huglaus, sem var satt, en hann meinti 
það ekki eins og ég.  Enda er varla von að karlmaður 
skilji hvernig það er, að eiga dreng sem er aumingi.  
Berti var líka svo góður og hreinlyndur og ég skildi vel 
að honum var þungt.   
 

JAKOBÍNA: 

Já 

 

SALA: 

Mér var líka oft þungt, vildi að við hættum.  En samt 
hélt það áfram, alltaf þegar hægt var.  Í nærri tvö ár.  
Og það varð alltaf verra og verra, verst seinna haustið.  
Það skilur enginn, sem ekki hefur reynt eitthvað líkt 
þessu.  Ef ég hefði getað talað um það við Ebbu-.  Eða 
einhvern sem ég þekkti og þótti vænt um. – En það var 
enginn hér.  Og hann var svo ungur-.  Og ákafur-.  Mér 

fannst ég vera miklu eldri en hann.  Samt réði ég ekki 
við neitt. – En þú veist kannski hvernig það er þegar 
þetta kemur yfir mann í alvöru, þó þú sért ung.  Og maður 
heldur innst inni, að hann sé sá eini, sá rétti, eins og 
þú sagðir í kvöld, sá eini. 
 

JAKOBÍNA: (kveikir í nýrri sígarettu) 
Jú, ég veit hvernig það er. 
HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

Mig langaði að rísa á fætur og ráðast á Sölu, hrista hana 
duglega, hrista úr henni þessa ímyndun um synd og hefnd, 
en þau stóðu þarna með henni, stóðu öll með henni, horfðu 
framhjá mér eins og hún, en þrúguðu mig samt niður í 
kojubrúnina og vörnuðu mér athafna og orða.  Maðurinn 
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hennar stóð hjá henni og hélt uppi hjónavígsluvottorðinu 
fast við andlit Sölu.  Það glampaði á giftingarhringinn, 
þegar hann otaði skjalinu í áttina til mín.  Ég veit núna 
hvað ég hefði átt að segja. Og ég vissi það einnig þá.  
En ég sagði það ekki. 
 

SALA: 

Trúir þú á hugboð? 
 

JAKOBÍNA: 

Ég veit ekki, en mér hefir oft dottið í hug eitt og 
annað, sem ég kalla hugboð.  En ætli það sé ekki ímyndun?  
Að minnsta kosti get ég ekki sannað neitt með rökum um 
mín hugboð. 
 

SALA: 

Sumir trúa ekki einu sinni því, sem þeir sjá og þreifa á.  
Ég trúi á hugboð, já, ég hef reynslu af því.  Oftar en 
einu sinni.  Þó það væri gleggst veturinn sem ég gekk með 
hana Jönu og maðurinn minn ætlaði í verið eftir áramótin.  
Ég gat ekki hugsað til að hann færi í verið og ég sagði 
honum það.  En þegar hann sagði mér frá þessu, og að hann 
gæti fengið pláss á sama bát og Berti, þá varð ég gripin 
svo miklum óhugnaði að það var eins og mér væri ekki 
sjálfrátt.  Ég gat ekki hugsað til að hann færi.  
Ég veit ekki enn þann dag í dag, hvers vegna hann hætti 
við að fara, nema allt í einu ákvað hann að fara ekki, og 
svo varð hann kyrr heima.   
 

JAKOBÍNA: 

Já já 

 

SALA: 
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Og þetta var heldur ekki þannig hugboð, að ég hefði getað 
útskýrt hvað það var sem lagðist svona illa í mig.  En 
þegar hann var hættur við að fara, þá fór ég að geta 
sofið meira.  Samt var ég veik allan tímann sem ég gekk 
með Jönu.   
 

JAKOBÍNA: 

Já... 

 

SALA: 

Ég reyndi að vinna mín verk, það var enginn til að taka 
neitt af mér, hann hafði nóg með sín verk, maðurinn minn.  
Hann Kjartan litli var að verða svo þungur á höndum, 
æijá.  En einhvern veginn veittist mér styrkur til að 
sinna honum, hvað aum sem ég var.  Nema þá fyrstu dagana 
eftir slysið.  
 

JAKOBÍNA: 

Slys?  Var það um vorið? 
 

SALA:   

Nei, það varð í þorraveðrinu um veturinn, komið undir 
þorralok. – Já, það var svo undarlegt, að ég var aldrei 
hrædd um að nokkuð kæmi fyrir Berta, aldrei hvarflaði það 
að mér, að nokkuð illt gæti komið fyrir hann. Ég sá 
bátinn koma róandi inn fjörðinn og var að hugsa um hver 
gæti verið að koma í heimsókn.  – Svo sá ég vinnumennina 
prestsins hjálpa honum upp í fjöruna og – ég hélt að það 
væru ofsjónir.  En það voru engar ofsjónir, æinei. Og það 
fannst engum neitt undarlegt við það þó að liði yfir mig, 
af því ég var svona á mig komin.  
 

JAKOBÍNA:  

Já... 
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SALA: 

Það var bara þetta, að þegar hann kvaddi mig daginn sem 
hann fór í verið, þá sagði hann:  Kannski væri besta 
lausnin, að ég kæmi ekki aftur.  Og ég gat ekkert sagt 
þá, mér varð svo þungt af að heyra hann tala svona þegar 
hann kvaddi mig.- En að þetta yrðu hans síðustu orð við 
mig – það hvarflaði ekki að mér -. 
 

HLJÓÐMYND:  Stef Jakobínu 
 

JAKOBÍNA: 

Ef hún hefði gengið með mér upp, staðið hjá mér í 
morgunskímunni og horft með mér út á hafflötinn, þá hefði 
ég kannski spurt í lágum hljóðum:  En maðurinn þinn, 
vissi hann ekkert um þig og hann – um bróður sinn og þig?  
EF til vill hefði hún talað öðruvísi við mig þar en niðri 
í klefanum okkar.  Svarað spurningum mínum í trúnaðartón, 
spurt einhvers um mig.  Einhvers sem skipti máli fyrir 

mig.  Ég hefði svarað henni og talað um mig við ókunna 
manneskju eins og hún við mig um sig. 
 

HLJÓÐMYND:  (stillness)  Tónlist 
 

SALA: 

Það var snjór yfir öllu – eilífur endalaus snjór 

HLJÓÐMYND:  Endurlit 
 

BERTI: 

Salóme... Salóme 
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