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Staldraðu við…
Ræðið saman, veltið fyrir ykkur, segið ykkar
skoðun og hlustið á aðra.

Skrifið um efnið. Stundum er mikilvægt að
rökstyðja skoðun sína. Leyfið hugmyndum
ykkar að njóta sín. Þið getið skapað ykkar
eigið skáldverk.

Gerið ykkar eigin rannsókn á efninu. Finnið
ítarlegri upplýsingar t.d. á bókasafninu, á
veraldarvefnum eða með því að tala við aðra.

Tjáið og túlkið, t.d. með því að setja upp leikþátt, spunaverk, lesa upp, teikna, syngja eða
dansa.

Vinnið saman í hóp. Þið þurfið bæði að setja
fram ykkar hugmyndir og hlusta á hugmyndir hinna í hópnum. Mikilvægt er að hópurinn
sé samstíga og þá þarf stundum að miðla
málum, þ.e. að gefa eftir sína skoðun ef
meirihluti hópsins vill það.
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Kæru lesendur
Stundum er lestri líkt við ferðalag. Þó að lesendur sitji grafkyrrir
og hreyfist ekki úr stað þá ferðast þeir í huganum. Nú eruð þið
um það bil að leggja af stað í slíkt lestrarferðalag og eigið vonandi
eftir að upplifa margt óvænt og skemmtilegt.
Textarnir í þessari bók koma úr ýmsum áttum. Sumir eru
skrifaðir á íslensku en aðrir þýddir úr erlendum málum. Þeir eru
samdir af rithöfundum, ljóðskáldum, blaðamönnum og fræðimönnum. Í bókinni má finna kafla úr skáldsögum, ljóð, örsögur,
fræðitexta og ýmislegt annað; allt er þetta efni sem við teljum
að krökkum geti þótt áhugavert og skemmtilegt og bjóði upp á
endalausar vangaveltur um lífið og tilveruna.
Sögurnar og ljóðin gerast um víða veröld, í ímynduðum
heimum og á raunverulegum stöðum. Fjallað er um atburði sem
eiga sér stað í nútíð jafnt sem fortíð og bæði núlifandi fólk og
löngu látið kemur við sögu. Alls konar skepnur eru líka á kreiki í
bókinni, allt frá húsdýrum til furðudýra sem eiga sér eingöngu líf
í hugskoti okkar.
Verkefnin eru margs konar og úrvinnsla þeirra fjölbreytt þar
sem reynir á ólíka hæfni. Þið fáið tækifæri til að vinna sjálfstætt
eða saman og spreytið ykkur á að skrifa, skapa, leika, leita upplýsinga, miðla og segja frá. Við vonum að bókin veki forvitni
og verði ykkur hvatning til frekari lestrar, íhugunar og virkrar
sköpunar með tungumálið sem verkfæri.
Góða skemmtun!
Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir

1. KAFLI

Í dagsins önn

Þekkir þú einhvern sem á dýr? Átt þú kannski gæludýr eða
býrðu í sveit þar sem eru húsdýr? Veistu hvað braggi er?
Notarðu gleraugu? Í þessum kafla kynnumst við kettinum
Bangsa sem fannst erfitt að skipta um heimili. Það er fjallað
um líf í bragga en braggahverfin, sem voru einu sinni algeng
á Íslandi, eru nú alveg horfin. Við heyrum líka af strák sem fékk
gleraugu og sá þá heiminn í nýju ljósi. En við byrjum kaflann á
að lesa um Tótu, klára og skynuga stelpu, sem kaupir inn fyrir
afmæli mömmu sinnar hjá kaupmanninum á horninu.
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Sagan Í afahúsi eftir Guðrúnu Helgadóttur segir frá Tótu, átta ára gamalli
stelpu sem býr í húsi afa síns og ömmu
ásamt foreldrum sínum og systkinum.
Ævintýri Tótu eru mörg og margvísleg
en það er sama hverju Tóta lendir í, hún á
ráð undir rifi hverju. Hér á eftir er brot úr
þessari skemmtilegu sögu.

Tóta keypti í matinn á heimleiðinni
Tóta var léttfætt, þegar hún trítlaði heim á leið. Hún ætlaði að
kaupa kjötið í leiðinni. Bara að peningarnir dygðu nú.
Systkinin höfðu öll sparað saman af vikupeningunum í þrjár
vikur og það varð að duga. Halli og Pétur höfðu engin Andrésblöð keypt síðustu vikur, því að þau voru svo dýr. En Tóta vissi
svolítið sem enginn annar vissi. Þeir höfðu tekið Andrésblöð
í búð niðri í bæ án þess að borga. Eiginlega stol … Nei, Tóta
gat ekki hugsað orðið til enda. Og þó, jú þeir höfðu eiginlega
barasta stolið þeim. Tótu fannst þetta alveg voðalegt, en það var
svo skrýtið að hún hafði ætlað að skoða þessi sto … stolnu, en
þá fannst henni eins og fingurnir á henni yrðu sjóðheitir, svo að
hún hætti því. Æi, hún mátti ekki vera að hugsa um þetta núna.
Halli og Pétur höfðu þó alla vega sparað peningana sína vegna
mömmu.
Þau versluðu alltaf í lítilli búð í götunni. Kaupmaðurinn var
orðinn gamall og hafði átt þessa búð voða lengi. Allar konurnar
í götunni þekktu hann og hann skrifaði stundum hjá þeim,
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þegar þær áttu enga peninga. Þess vegna var búðin hans alltaf
jafn lítil. Tóta vissi – og allir vissu – að hann var orðinn leiður
á að eiga svona litla og gamla búð, og þess vegna fékk hann sér
alltaf brennivínssopa úr flösku, sem hann geymdi í herbergi inn
af búðinni.
Ég ætla að fá eitt og hálft kíló af kindakjöti, sagði Tóta.
Og eina litla dós af sveppum.
Kaupmaðurinn horfði hissa á Tótu. Þau voru nú ekki alltaf að
kaupa sveppi, þessi listamaður og konan hans. Hvernig átti það
líka að vera, þegar maðurinn vann ekki neitt. Hengslaðist bara
um með hárið niður á herðar.
Það er aldeilis, sagði hann. Stendur eitthvað til?
Já, mamma á afmæli, sagði Tóta.
Kaupmaðurinn pakkaði kjötinu inn og fann sveppadósina.
Nokkuð fleira? sagði hann.
Nei, takk, sagði Tóta. Hvað kostar það? Hún fann hvernig
hjartað hoppaði undir peysunni. Bara að peningarnir dygðu nú.
Kaupmaðurinn nefndi verðið. Tóta dró upp umslagið og fór
að telja.
Fáðu mér bara peningana, væna, sagði kaupmaðurinn.
Tóta leit upp. Ég get alveg talið sjálf, sagði hún. Fáðu þér bara
sopa á meðan, bætti hún vingjarnlega við.
Kaupmaðurinn starði á barnið. Hvernig í fjandanum vissi stelpuskömmin að hann … Það var líklega rétt, þessi krakki var
eitthvað undarlegur. Honum varð svo mikið um þetta að hann
fór inn í bakherbergið. Þegar hann kom fram aftur, var Tóta
búin að telja.
Það vantar tuttugu og sjö krónur, sagði hún og horfði vandræðaleg á kaupmanninn.
Kaupmaðurinn var líka vandræðalegur. Honum fannst hann
vera gegnsær eins og flaskan í bakherberginu.

Af hverju ætli Tótu og
bræðrum hennar sé
svona mikið í mun að
spara pening?

að hengslast: drattast, fara
sér hægt

1. kafli –
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Af hverju ætli
kaupmaðurinn hafi
gefið Tótu afslátt?
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Ég gæti tekið af kjötinu, sagði hann til að segja eitthvað.
Alla vega geturðu ekki tekið af dósinni, sagði Tóta og hló
hjartanlega. En þú mátt heldur ekki taka af kjötinu, sagði
hún biðjandi. Þá fer uppskriftin öll í vitleysu.
Þau horfðu ráðalaus hvort á annað.
Heyrðu, sagði Tóta, sem hafði dottið ráð í hug. Heldurðu
bara ekki að þú látir þetta duga? Það segja allir að þú sért
svoleiðis, og þess vegna eigirðu svona litla og gamla búð.
Það segir afi. Hann segir að þú sért góður og heiðarlegur
maður.
Rauða nefið á kaupmanninum blánaði nú sýnilega.
Jæja, humm, þá það, sagði hann loks.
Hann tók við umslaginu, og það var svo mikið fát á
honum, að hann var næstum búinn að stinga því upp í sig.
Þakka þér kærlega fyrir, sagði Tóta glöð. Og fáðu þér nú
bara annan sopa. Bless, bless.
Hún hoppaði léttstíg út á götuna.
Á horninu var hún næstum dottin um köttinn hennar
Sigríðar hans Brands gamla. Hann var í óða önn að rífa í sig
ýsuna, sem Sigríður ætlaði að hafa í kvöldmatinn og hafði
látið á tröppurnar til að halda henni kaldri.
Skelfing ertu vitlaus, sagði Tóta við köttinn. En það er
engin furða því að hún Sigríður gerir ekki annað en dæla í
þig einhverri vitleysu.

Rithöfundur sem setur sig í spor allra persóna í sögu sinni
er kallaður alvitur höfundur. Það er vegna þess að hann
veit hvað allar persónurnar hugsa og hvað þær gera.

Staldraðu við …
1. Hvers vegna urðu fingurnir á Tótu sjóðheitir þegar hún
skoðaði Andrésblöðin?
2. Hvað finnst ykkur um það sem strákarnir gerðu?
3. Finnið dæmi í sögunni þar sem rithöfundurinn er alvitur.
Sýnið það með því að teikna tvær hugsanablöðrur. Eina fyrir
kaupmanninn og hina fyrir Tótu. Skrifið hvað þau hugsa í
blöðrurnar.
4. Veljið hluta úr sögunni um Tótu og gerið myndasögu.
5. Undirbúið veislu. Gerið vandlega áætlun og skrifið
minnispunkta á skipulegan hátt.
Hér eru nokkrar spurningar sem gætu hjálpað:
•

Hvernig veislu ætlið þið að skipuleggja?

•

Hvar á veislan að vera?

•

Hverjum er boðið?

•

Hvaða veitingar verða?

•

Hvað þurfið þið að kaupa?

•

Hver er kostnaðurinn og hver borgar?

6. Gerið boðskort fyrir veisluna. Hugsið vel um hvaða
upplýsingar þurfa að koma fram.

1. kafli –
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Vinsæl gæludýr
Kettir eru vinsæl gæludýr. Þeir geta lifað í 30 ár en venjulega
verða þeir 15–20 ára ef vel er hugsað um þá. Fyrstu tömdu
kettirnir lifðu í Egyptalandi fyrir um 3500 árum síðan en
hlutverk þeirra var að halda rottum og músum frá heimilum
eigenda sinna. Smám saman fóru Egyptar að líta á ketti sem
heilög dýr og mönnum var refsað fyrir kattadráp. Egyptar
smurðu stundum kattalík og lögðu í grafir með eigendum
sínum, það eru til vel varðveittar múmíur af köttum. Kettir
bárust frá Egyptalandi með kaupmönnum til Evrópu og um
árið 900 komu þeir til Englands. Þessir kettir voru snögghærðir. Síðhærðu kettirnir koma frá Íran og Afganistan og
voru fyrst fluttir til Evrópu eftir 1500. Kettir hafa lengi verið
vinsæl heimilisdýr á Íslandi og voru áður fyrr gjarnan notaðir
til að halda músum frá húsum eigenda sinna.
10

Bangsi
Nokkur ár liðu, og þá hitti ég ágætan vin minn í boði á
Þorláksmessu í höfuðstöðvum Máls og menningar. Hann
sagði mér frá því að vinir sínir tveir sem væru kattaræktendur hefðu verið að fá fjóra kettlinga, alveg ómótstæðilega, og að auki væri þetta innikattakyn; þeir væru ekkert
að þvælast úti í umferðinni. Ég fór í heimsókn nokkrum
dögum seinna og þarna voru þessir fjórir hnoðrar, tveir
voru síðhærðir eins og pabbinn, frægur verðlaunaköttur
sem heitið hafði Jackpot en gegndi nú íslenska nafninu
Pjakkur, móðirin var evrópsk og snögghærð og tveir
kettlinganna svona hálfloðnir; þessi tegund heitir exotic
shorthair. Og það varð að ráði að ég fengi einn kettlinganna þegar hann væri kominn með aldur til að yfirgefa móðurina. Svo komum við aftur nokkrum vikum
1. kafli –
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Hvernig var
samband Bangsa
við hundinn?

ýfist við: að vera fúll út í einhvern
úfinn: (hér) að vera í fúlu skapi
byrstur: styggur, óblíður
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síðar og okkur var sagt að við fengjum annan af þeim minna
loðnu, þennan gráa; við hefðum komið fyrst og því fengjum
við hann, sá kettlingur hefði fæðst fyrstur og væri skemmtilegastur, alltaf verið foringinn í bræðrahópnum. Bangsalegri náunga hafði maður varla séð og hann fékk því nafnið
Bangsi.
Hann er algerlega frábær. Mjög blíður og líka mjög fjörugur. Aðhyllist mjög sitt heimafólk en gerir samt greinarmun,
hefur fólk í mismunandi hlutverkum; hann slæst til dæmis
eingöngu við mig. Sést þá reyndar ekki fyrir og leitast við að
misþyrma með kjafti og klóm, og það þótt vináttan sé djúp
og einlæg. En aldrei ýfist hann við kvenfólkið á heimilinu.
Við bjuggum í húsi við Flókagötu þegar við fengum hann og
þar voru stórar svalir sem hann fór út á, seinna fluttum við í
Barmahlíð þar sem líka eru svalir, en þær eru með tröppum
út í garð. Og Bangsi fór að labba niður tröppurnar og út í
garðinn, en fer aldrei langt. Verður hinsvegar mjög úfinn
og byrstur ef aðrir kettir hætta sér nálægt hans eigin garði.
Annað hús er fast við okkar og fyrir framan það er líka garðhola, aðeins limgerði á milli; segja má að þetta sé sama lóðin.
Og Bangsi rekur allt kvikt úr þeim garði líka, annaðhvort
væri nú. Um hríð bjó hundur í hinu húsinu og hann var oft
úti í garði hjá sér, í tjóðurbandi svo hann færi ekki langt. Og
hundurinn var líka heimaríkur eins og við er að búast. En
það var eins og bæði hann og Bangsi áttuðu sig á því að þeir
gætu ekki amast hvor við öðrum; á milli þeirra yrði í það
minnsta að ríkja vopnaður friður, og þeir tóku það til bragðs
að þykjast ekki sjá hvor annan. Horfðu markvisst hvor í sína
áttina þótt þeir væru á sama blettinum.
Af Bangsa hefur maður lært margt, og hann hefur fært
manni heim sanninn um hvað kettir geta verið minnugir

og trygglyndir. Bangsi á það til að vera tortrygginn á fólk
sem hann ekki þekkir, en þó er það misjafnt; hann er miklu
opnari fyrir kvenfólki og börnum heldur en fullorðnum
karlmönnum. Þegar slíkir menn koma í heimsókn dregur
hann sig gjarnan í hlé og er í hæsta lagi á gægjum. En ef
hann kynnist mönnum einu sinni, ef hann nær að mynda
traust eða vinabönd þá dugir það fyrir ævina. Þegar slíkir
menn koma aftur, menn sem hann hefur bara séð einu sinni
áður, vinir mínir sem kannski búa í útlöndum og það eru
mörg ár frá því Bangsi sá þá í fyrra sinnið, þá rýkur hann
strax til þeirra og nuddar sér uppvið og er þó oft með daufan
kvörtunartón í gleðinni; hvar hefurðu verið allan þennan
tíma?
Og trygglyndi hans gagnvart heimilinu fékk maður að
kynnast þegar hann var settur í rúmt ár í pössun. Þá vorum
við búin að eiga hann í meira en hálfan áratug en ákváðum
að búa í ár í útlöndum. Tengdaforeldrar mínir tóku að sér
að passa kisa. Þau eru kattafólk og bæði miklir dýravinir;
tengdamóður mína hef ég heyrt segja að öllu kviku sem
maður taki að sér beri maður ábyrgð á uppfrá því; þetta var
til að svara hugmyndum sem einhver viðraði um að það
mætti fá sér gæludýr en losa sig svo við það aftur ef ekki
hentaði að hafa það á heimilinu. Að tengdapabba laðast öll
dýr; þegar hann var með sumarbústað fyrir austan kom alltaf
hundur af nágrannabæ og settist upp hjá honum á meðan
hann dvaldi þar, og ég hef heyrt þá sögu að eitt sinn þegar
hann frétti að mýs hefðu leitað inn í innbyggðan bílskúr í
húsinu hans hefði hann hlaupið niður með ostbita handa
greyjunum. Og þótt ég hefði þannig séð engar áhyggjur af
því að Bangsi fengi ekki gott atlæti á meðan við dveldumst
ytra þá fór eins og mig grunaði að honum myndi þykja erfitt

Hvernig birtist
trygglyndi og
gott minni
Bangsa?
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trakteringar: (hér) meðhöndlun
tíra: dauft ljós
glyrnunum: glyrnur, augu
tírði á glyrnunum: augun kipruð
og sést aðeins glampa í þau
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að skipta um heimili. Fyrst var nú bílferðin suður í Kópavog,
svoleiðis trakteringar kann hann ekki að meta. Svo bar ég
hann inn og hann var stífur af spenningi og hræðslu, og er
ég lét hann loksins niður gekk hann um eins og hann treysti
ekki gólfinu, en fann sér fljótt opinn skáp og kom sér þangað
inn í skjól; þar tírði bara á glyrnunum. Og ég vissi að fyrstu
dagana á nýja staðnum hélt hann sig mest inni í skápnum,
hætti sér bara út til að nærast og fara á kassann. En smám
saman vandist hann og fór að treysta fólkinu á bænum, enda
fékk hann þar konunglega umönnun og þjónustu. Hann fékk
að sitja til borðs með þeim hinum; stálpaður dóttursonur
kom yfirleitt til þeirra í hádegismat og Bangsi sat þá á kistli
við borðið og þangað var laumað til hans bitum. Tengdamamma er nákvæm með sitt heimili eins og algengt er, hefur
aldrei líkað til dæmis við leka úr krana, en af því Bangsi vildi
hafa aðgang að fersku rennandi vatni þegar honum sýndist
var lítil buna höfð í baðkarinu allt þetta ár. Og Bangsi komst
upp með að vekja tengdapabba alltaf upp á nóttum til að láta
hann gefa sér góðgæti; þeir fóru fram í eldhús og þar var
alltaf til ís handa Bangsa, og ísnum var ekkert skellt á einhverja skál heldur fékk kötturinn að sleikja hann af fingrum
því eins og tengdapabbi útskýrði; honum finnst ísinn bestur
svona hálfbráðnaður.
Svo fluttum við heim og inn í okkar íbúð og þegar við
vorum búin að koma okkur fyrir fórum við og sóttum kisa.
Reiknuðum með að nú myndi hann fara úr skorðum á ný, við
að vera rifinn út af því heimili þar sem honum hafði liðið svo
konunglega síðustu þrettán mánuði. Og hann fór á taugum í
bílnum, spenntist allur upp og stífnaði og horfði óttasleginn á
ókunnugt umhverfi þjóta hjá, var stóreygur og aðeins þvalur
er ég bar hann inn í húsið á ný. Þar setti ég hann varlega

niður, reiknaði með að hann myndi gá að næsta skáp þar
sem hann gæti verið í skjóli þar til hann væri búinn að átta
sig á nýjum aðstæðum. Hann horfði spenntur í kringum
sig, en svo sá ég að það kom blik í augu hans, hann horfði
í kringum sig eins og hann tryði ekki alveg því sem var að
gerast, gekk svo að sófanum í stofunni og þefaði af honum,
nuddaði sér svo vandlega utan í hann og fór að mala. Og
svona gekk hann um allt í meira en sólarhring, tímdi ekki
einu sinni að sofa, nuddaði sér malandi utan í allt sem fyrir
varð og hann þekkti aftur. Aldrei hefur neinn verið jafn
glaður að komast heim.
Þegar þetta er skrifað er Bangsi kominn vel á sautjánda
ár og örlítið farinn að reskjast. En hann ber aldurinn vel og
geymir kettlinginn í hjarta sér.
Úr bókinni Mér er skemmt eftir Einar Kárason

Aldur katta í m
annárum

Mannár

Hvað er kötturinn Bangsi
í sögunni hér að framan
orðinn gamall ef aldurinn er
reiknaður í mannárum?
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Staldraðu við …
1. Finnið orð í kaflanum sem þið skiljið ekki. Ræðið saman um þau,
skrifið þau niður og leitið að merkingu þeirra. Þetta getur orðið
byrjun á ykkar eigin orðabók.
2. Hvernig er Bangsa lýst í textanum? Gerðu töflu eins og hér er og
fylltu í hana.
Útlit

Eiginleikar – hegðun

Samband við aðra

grár

blíður

aðhyllist sitt heimafólk

fjörugur

kemur misjafnlega fram við fólk

3. Hvernig eru samskipti á milli Bangsa og hundsins í næsta húsi?
4. Hvaða orð koma í hugann þegar þið hugsið um atlæti Bangsa þar
sem hann var í pössun?
5. Hvernig sýndi Bangsi að hann þekkti sitt gamla heimili?
6. Hvað ætli hafi orðið um bræður Bangsa?
7. Orðatiltækið að allt fari í hund og kött þýðir að það verður ósætti milli
manna, rifrildi og jafnvel slagsmál.
•

Hvernig ætli orðtakið hafi orðið til? Finnið önnur orðtök sem hafa
sömu eða svipaða merkingu.

•

Finnið einnig orðtök þar sem kettir koma við sögu.

•

Ræðið saman hvað orðtökin merkja.

8. Hvaða atriði þarf að hafa í huga áður en maður tekur að sér gæludýr?
9. Veldu eitt ritunarverkefni:
•

Skrifaðu um gæludýrið þitt.

•

Skrifaðu um gæludýrið sem þig langar til að eignast.

•

Skrifaðu þína eigin sögu um einn bróður Bangsa.

Lýstu vel útliti, hegðun og sambandi dýrsins við þig og aðra.
Áður en þú byrjar að skrifa skaltu gera hugtakakort og orðalista.
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Múlakampur 1950–1960

Braggalíf
Þann 10. maí árið 1940 var Ísland hernumið af Bretum. Breska setuliðið
reisti hér á landi svokallaða herskála eða bragga í þúsundatali. Braggarnir
voru aflöng hús með hálftunnulagi, þakið var í boga og náði til jarðar á
báðum hliðum bragganna. Þegar bandaríski herinn kom árið 1941 tók
hann við bröggunum af Bretum. Eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk,
árið 1945, var mikill skortur á íbúðum í Reykjavík því borgarbúum fjölgaði
mjög hratt. Þá keypti borgin braggana og leigði fólki þá sem íbúðir. Árið
1949 bjuggu tæplega 1700 Reykvíkingar í bröggum, þar af á fimmta
hundrað barna. Braggahverfin voru dreifð um Reykjavík, sum inni í íbúðahverfum, til dæmis á Skólavörðuholtinu og þar sem Sundlaug Vesturbæjar
stendur núna. Margir braggar voru illa einangraðir og kalt inni í þeim.
Flestir íbúar bragganna voru „ósköp venjulegt fólk“ sem bauðst ekki betra
húsnæði en braggabúar þurftu oft að þola fordóma og neikvæð viðhorf
frá þeim sem betur bjuggu. Búsetan í bröggunum átti að vera tímabundið
neyðarúrræði en braggahverfunum var ekki útrýmt sem íbúðarhúsnæði
fyrr en undir 1970.
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Hér er brot úr Sögunni um
Bíbí Ólafsdóttur eftir Vigdísi
Grímsdóttur. Bíbí bjó í æsku í braggahverfi í Reykjavík á árunum eftir
seinni heimsstyrjöld.

Hvorki vol né væl á mínum heimabletti

skríll: agalaust fólk
skrautyrði: orð sem notað er
til að skreyta frásögn, bæði
neikvætt og jákvætt
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Múlakampurinn er af mörgum kallaður smánarblettur Reykjavíkur, sérstaklega af pólitíkusum sem hafa aldrei stigið fæti inn á
svæðið en vilja tryggja sér atkvæði með hugulsemi og djúpum
fátæktarskilningi. Og fólkið í Múlakampi er kallað skríll, auk
ýmissa annarra skrautyrða. Mennirnir þurfa alltaf eitthvað og
einhverja, helst náunga sinn, til að hamast á og hæðast að. Þannig er það bara og það vitum við heima í Björk. Kannski er það
líka þess vegna sem ég finn hvorki fyrir eymd né volæði á mínum
heimabletti í kampinum. Þvert á móti. Raflínurnar sem liggja
þvers og kruss yfir húsunum og hálftunnulaga bröggunum eru
köngulær, skurðirnir sem liggja með fram hverfinu, fullir af drasli,
eru gæðalegir drekar. Það er svo margt í umhverfinu sem minnir
mig snemma á dýr. Ég er reyndar hænd að öllum dýrum, einsog
mamma, og fyrir mér, einsog henni, eru þau vinir og verjendur,
tákn tryggðar og umhyggju. Þau rífa hvorki kjaft né hneykslast,
dæma ekki og hamast ekki í stoltu fólki.
Mörgu utanaðkomandi fólki, sem aldrei stígur fæti inn í hverfið
mitt en hefur alla vitneskju sína úr blöðunum og spyr sig aldrei
óþægilegra spurninga, þykir allt Múlakampshyskið heldur ógeðfellt rakkarapakk. Það ræðir líka um eldhættuna, sem sannarlega er

til staðar, texfýluna, fúkkann, drulluslabbið, sóðaskapinn og fylliríin eins og sérbraggaísk fyrirbæri sem hvergi finnast annars staðar
í hinni tandurhreinu höfuðborg. Það hneykslast og slær sér á lær en
lítur sjaldnast í eigin barm og hugar að eigin gróðri.

fúkki: mygla
að líta í eigin barm: skoða
gagnrýnum augum hvað
maður sjálfur gerir eða segir
lognmolla: sofandaháttur,
andleysi

***
En mér er satt að segja sama hvað öðrum finnst því fyrir mér er lífið
ævintýri og leikur. Mér leiðist ekki í Múlakampi. Hann er fullur af lífi
og spennu, óvæntum atvikum og uppákomum jafnt á nóttu sem degi.
Það er óhætt að segja að þar sé aldrei nein lognmolla, við krakkarnir
getum alltaf fundið eitthvað krassandi að gera.
Hvað er líka skemmtilegra en að troða sér ofan í réttu öskutunnuna
á bak við Múlakaffi og bíða svo spennt eftir að kallinn sem stelur
hangikjötsrúllunum komi með þær og leggi í tunnuna sína; láta hann
þá verða sín varan, rymja og stynja og hvísla ofan í tunnunni: „Takk
kærlega fyrir, ég var einmitt að vonast eftir rúllu.“ Heyra svo í kallinum hlaupa æpandi í burtu. Ekki er heldur verra að vita að þegar
maður segir frá þessu heima ætla allir að springa úr hlátri, mikið sem
stelpan er góður leikari.
Staldraðu við …
1.

Hvað í frásögninni gefur til kynna hvaða aðstæður stelpan býr við?
Ræðið saman og ritari hópsins skráir.

2.

Berið ykkar niðurstöður saman við hina hópana í bekknum.

3.

Skráið niður orðin sem þið skiljið ekki og flettið þeim upp.

4.

„Fólkið í Múlakampi er kallað skríll, auk ýmissa annarra skrautyrða.‘‘
Hver gætu þessi önnur skrautyrði verið?

5.

Skoðaðu umhverfið sem þú býrð í og gerðu úr því ævintýraheim líkt
og stúlkan gerir í Múlakampinum með því að nota líkingar.
Dæmi: Reynitréð í garðinum er hringekja í skemmtigarði, ljósastaurinn
er gíraffi o.s.frv. Afraksturinn getur þú notað í sögu eða ljóð.
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Tapað – fundið
Í GÆRMORGUN tapaðist
armbandsúr, karlmanns, á
leiðinni frá Rauðarárstí g og
vestur á Grandagarð . Finnandi vinsaml. hringi í síma
7831.
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BRÚNN, útprjónaður
vettlingur tapaðist á leiðinni: Vallarstræti, Thorvaldsensstræti og að Tjarnargötu. Vinsamlegast skilist
í Flóru.

Staldraðu við …
1. Hvað er verðmætt og hvað er ekki verðmætt að ykkar mati?
2. Hvaða hlutum í blaðaúrklippunum hefðuð þið auglýst eftir?
3. Auglýstu eftir einhverju sem þú hefur týnt.
Áður en þú skrifar auglýsinguna þarftu að vita:
– Hvar hún á að birtast?
– Hvað kostar að birta auglýsinguna?
– Hvaða upplýsingar þurfa að koma fram?

Gleraugu komu fyrst á markað í Flórens á Ítalíu. Í málverki frá
1352 má sjá mann með gleraugu en elsta heimild um mann með
nærsýnisgleraugu er málverk af Leó X páfa eftir málarann Rafael
frá 1517. Árið 1785 fann Bandaríkjamaðurinn Benjamin Franklin
upp tvískipt gleraugu þar sem annar helmingur linsunnar er til
að horfa frá sér en hinn helmingurinn til að horfa nær sér.
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Gleraugun
Þegar ég byrjaði í skólanum
um haustið sendi kennarinn
mig í sjónpróf.
Það kom í ljós að ég var nærsýnn og með sjónskekkju og
þurfti gleraugu. Pabbi keyrði mig
að ná í gleraugun.
Mér brá í brún þegar við komum út. Allur
heimurinn hafði breyst, skroppið saman í ótal litla hluti.
Þar sem áður voru bara móðukenndar klessur birtust litrík
smáatriði. Fram að því hafði ég horft á heiminn eins og í gegnum
vatn. Öll heimsmynd mín breyttist á augabragði. Það var eins og
ég væri kominn í nýjan heim sem ég hefði aldrei komið í áður.
Það var eins og einhver hefði komið og breytt öllum hlutum. Ljós
á ljósastaurum hættu að vera þokukennd og loðin. Mér fannst ég
geta séð endalaust. Esjan var fjall með hlíðum og sköflum en ekki
bara óljós og dökk þúfa í fjarskanum. Óljóst mistur fékk útlínur
og greindist í tré og hús og bílskúra. Og birtan var ótrúleg. Mér
leið eins og ég hefði fæðst á ný.
Úr bókinni Indjáninn: skálduð ævisaga eftir Jón Gnarr

Staldraðu við …
Ímyndaðu þér að þú sért með skerta sjón og hafir séð umhverfi
þitt í móðu í mörg ár. Lýstu upplifun þinni þegar þú setur upp
gleraugu og sérð heiminn í nýju ljósi.

1. kafli –

21

Júnídagur
Skærgrænt
safaríkt
söngfuglasumar
Stekkur hljóðlaust
úr opnum glugga
stendur grafkyrr
í grasinu
hlustar
læðist af stað
skimar lymskufull
hverfur
í þéttan gróður
birtist á ný
berar tennurnar
lygnir aftur
tígrisaugum
stolt og grimm
gleymdir langir
vetrardagar
kattamatur
innilíf
Tígrisdýr læðist
um skærgrænan
safaríkan
söngfuglaskóginn
Ingibjörg Haraldsdóttir
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Staldraðu við …
1. Hver stekkur út um
opinn glugga?
2. Hvaða dýri er líkt við
tígrisdýr ljóðinu?
3. Hvers vegna er söngfuglaskógurinn safaríkur?
4. Skrifaðu stutta sögu
um það sem gerist
í ljóðinu og gefðu
henni nýtt nafn.

2. KAFLI

Á flakki
Í þessum kafla verður flakkað um víða veröld
með persónum sem verða margs vísari á ferðum
sínum. Meðal þeirra sem koma við sögu eru
strákurinn Hodja sem ferðast um Búlgóslavíu á
fljúgandi teppi og litli prinsinn sem býr á smástirninu B 612.
Á meðan þú lest söguna um
Hodja skaltu veita því athygli
hvað hann sér á ferð sinni.
Dæmi:
• Há og blá fjöll.
• Rykug pálmatré.

Hér á eftir er stuttur kafli úr sögunni
Hodja og töfrateppið eftir Ole Lund Kirkegaard. Sagan segir frá drengnum Hodja sem á
heima í litlum bæ í landinu Búlgóslavíu. Hann
langar til þess að skoða heiminn og þegar honum
áskotnast fljúgandi teppi hjá gömlum teppavefara lætur hann draum sinn rætast og lendir
í ótal ævintýrum.

2. kafli – 23

Hodja kemur til Pettó
Nú liðu fjórir dagar og á þessum fjórum dögum flaug Hodja yfir
mestalla Búlgóslavíu.
Hann sá há, blá fjöll og feiknastórar, gular eyðimerkur. Hann sá bæi
með skínandi turnum þar sem rykug pálmatré stóðu fram með götunum og hann sá stór fljót sem streymdu hægt til sjávar langt í fjarska.
Og Hodja hafði aldrei ímyndað sér að heimurinn gæti verið svona
stór.
Heimurinn er það stærsta sem til er, hugsaði Hodja. Hún mamma
verður glöð þegar ég segi henni frá öllu því sem ég hef séð.
Í þessa fjóra daga, sem Hodja flaug yfir Búlgóslavíu og virti hana
fyrir sér, svaf hann á hverri nóttu uppi í loftinu á teppinu og hann
borðaði allan matinn sem mamma hans hafði látið hann hafa með sér.
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En núna – á fjórða degi – var Hodja orðinn þreyttur og svangur
og þyrstur.
Undir kvöld þegar sólin var að setjast og himinninn glóði í
grænum og gulum litum þá kom Hodja auga á bæ langt í burtu.
– Váá, sagði Hodja. Hvaða bær ætli þetta sé? Hann er miklu
stærri en allir hinir bæirnir sem ég hef séð.
Og það reyndist rétt.
Því að bærinn, sem Hodja hafði komið auga á, var sjálf Pettó
– höfuðborgin í Búlgóslavíu. Hodja sá að allir turnarnir í henni
glömpuðu eins og gull í kvöldsólinni. Og í miðri borginni sá hann
höll soldánsins.
Soldáninn var ríkasti og voldugasti maður í Búlgóslavíu. Hann
var svo ríkur að hann hefði getað keypt öll kameldýr og alla asna

2. kafli – 25

Af hverju ákvað
Hodja að lenda
teppinu fyrir utan
borgina?
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og hesta í heiminum. En hann gerði það ekki af því að hann hafði
ekki hugmynd um hvað hann hefði átt að gera með svo mörg dýr.
Það furðulegasta við soldáninn var svo sem ekki það að hann var
ríkasti og voldugasti maður landsins – því að einhver varð að vera
það.
Nei, það furðulegasta við hann var það að hann gat alls ekki látið
sér nægja eina konu. Þess vegna kvæntist hann nýrri konu í hverri
viku og þannig hafði hann með tíð og tíma safnað sér 234 konum
sem bjuggu allar í höllinni hans. Þær gerðu ekki annað en að tala
og borða og sofa og þess vegna voru þær allar eins gildar og hnöttóttar og fullir belgir af víni.
En Hodja vissi ekki neitt um allt þetta. Ekki ennþá.
Hann sá bara stóru borgina langt fyrir neðan sig og ákvað að
lenda og skoða borgina svolítið.
En, hugsaði Hodja, ef ég lendi inni í borginni þá kemst fólk að
því að ég er með fljúgandi teppi og þá verður því ábyggilega stolið
frá mér. Ég ætla að lenda á auðu svæði þar sem enginn getur séð til
mín.
Spölkorn utan við Pettó var lítill skógur og handan við hann lenti
Hodja. Hann vafði saman teppinu, stakk því undir handlegginn og
þrammaði inn í stóru borgina.
Þegar hann var kominn inn um borgarhliðið stansaði hann óttasleginn og leit í allar áttir því að hann hafði aldrei séð neitt þessu
líkt.
Í Pettó úði og grúði af fólki svo að borgin líktist mest risavaxinni
mauraþúfu. Um þröngar göturnar streymdi fólk í öllum stærðum
og gerðum og í alls konar furðulegum fötum. Hávaðinn var eins
og í hundrað smiðjum, bjöllur hringdu, það ískraði og skrölti í
vögnum, börn orguðu, asnar hneggjuðu, kameldýr hóstuðu, karlmenn hrópuðu og bölvuðu, konur æptu og skömmuðust og við

söluborðin stóðu sölumennirnir og hækkuðu stöðugt róminn til
þess að fólk tæki eftir þeim. Í loftinu lá sterk fýla af svita og asnaskít og það rauk af nýsteiktu kindakjöti.
Það leið stundarkorn áður en Hodja herti upp hugann og tróð sér
inn í háværa, iðandi mannþröngina. Það var svo þröngt í kringum
hann að hann tókst næstum á loft og barst með straumnum.
Váá, hugsaði Hodja lafmóður. Hvar ætli ég lendi eiginlega?
Hann þrýsti teppinu sínu að sér til þess að enginn hrifsaði það af
honum og svo var honum hrint og stjakað eftir þröngri, sóðalegri
götu uns hann var kominn inn á torg.
Torgið var stórt hellulagt svæði. Fram með húsveggjunum stóðu
kameldýr, bundin saman hlið við hlið. Aftan við súlu sat maður
og spilaði á granna flautu og fyrir framan hann lá tágakarfa með
tveimur slöngum. Hodja stóð kyrr og horfði á manninn með
flautuna. Slöngurnar tvær í körfunni liðuðust upp og niður þegar
maðurinn spilaði. Að lokum lagði maðurinn flautuna frá sér, tók
slöngurnar upp úr körfunni og vafði þeim um hálsinn.
Hodja brá og hann steig fáein skref aftur á bak og var þá nærri
dottinn um mann sem lá á torginu og svaf.
Úff, hugsaði Hodja. Þetta er svei mér hættuleg borg. En nú ætla
ég að ná mér í matarbita því að maginn í mér er galtómur. Hodja
ruddi sér braut yfir torgið. Á einum stað kom hann að brunni þar
sem kona var að sækja vatn í krukku.
Ó, hugsaði Hodja, mikið óskaplega er ég þyrstur.
Hann gekk til konunnar og leit á krukkuna hennar.
– Má ég fá vatnssopa? spurði hann. Ég er svo þyrstur.
Konan horfði tortryggin á hann.
– Heyrðu mig, sagði hún. Hvar hefurðu fengið þetta teppi?
– Öhh, sagði Hodja. Heima hjá mér.
Konan setti frá sér vatnskrukkuna og færði sig nær.

Hvers vegna varð
Hodja óttasleginn
þegar hann kom til
borgarinnar Pettó?

2. kafli – 27

Hvers vegna fór
konan að æpa?
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– Börn eru ekki vön að eiga teppi, sagði hún og varð ennþá tortryggnari á svipinn; Þú skyldir þá ekki hafa stolið því, eða hvað?
– Nei, sagði Hodja og reyndi að sleppa burt frá konunni. Nei, ég á
þetta teppi.
En nú fór konan að æpa.
– Stöðvið hann, argaði hún. Hann hefur stolið teppi.
Nokkrir þeirra sem stóðu næstir umkringdu Hodja og litu á
teppið hans og tötralegur maður í sandölum og skítugur á tánum
þreif í handlegginn á Hodja.
– Komdu með teppið, sagði hann með grófri röddu sem hljómaði
eins og verið væri að saga tré í sundur. Komdu með það, þjófurinn
þinn.
Hodja reyndi að losa sig en maðurinn hélt honum föstum.
Og konan þreif teppið af Hodja á meðan tötralegi maðurinn hélt
honum.
– Ég á teppið, sagði konan. Strákurinn stal því frá mér þegar ég
var að sækja vatn í brunninn.
– Það er lygi, sagði Hodja og barðist við að losa sig.
– Hvað sýnist ykkur, hvæsti konan og breiddi úr teppinu á jörðinni og benti á það. Er það kannski ekki rautt?
– Ó, jú, sagði fólkið sem stóð í kringum hana. Ó, jú, það er rautt.
– Og ætli ég eigi það þá ekki? spurði konan.
– Ó, jú, sagði fólkið. Þá hlýturðu örugglega að eiga það.
– Fínt, sagði konan og steig á teppið. Þarna sérðu, árans litli
þjófurinn þinn. Hypjaðu þig svo í burtu.
Hodja horfði dapur í bragði á teppið sitt.
En þá datt honum allt í einu nokkuð í hug.
– Fljúgðu, teppi, æpti hann.
Og áður en konan gat deplað auga þá var teppið flogið af stað og
sjálf veltist hún um á jörðinni með fæturna beint upp í loftið.
Sumir urðu svo undrandi að augun ætluðu út úr höfðinu á þeim

og aðrir fóru að hlæja svo að tárin streymdu niður kinnarnar á
þeim.
Og tötralegi maðurinn með grófu röddina sleppti Hodja.
Hviss, það heyrðist þytur – og Hodja var horfinn.
Í lítilli hliðargötu kallaði hann á teppið og strax og það hafði lent
við hliðina á honum vafði hann því saman, stakk því undir handlegginn og hljóp eins og fætur toguðu inn í þrengstu göturnar í
Pettó.
Úff, hugsaði Hodja þegar hann stansaði loksins til að blása mæðinni. Næst verð ég að gæta mín betur.
Hann skaust inn í dyragætt og horfði eftir götunni til að vita
hvort nokkur væri á eftir sér. Það var að verða dimmt og fjöldi
fólks streymdi framhjá honum. En enginn líktist þeim sem hann
hafði séð á torginu.
Aha, hugsaði Hodja. Þarna lék ég á þau. Og síðan þrammaði
hann ánægður áfram til að finna stað þar sem hann gæti keypt ögn
af mat.
En ef Hodja hefði horft almennilega í kringum sig þá hefði hann
ábyggilega ekki verið svona ánægður.
Því þegar hann hélt úr dyragættinni þá laumaðist lítill skuggi á
eftir honum – lítill skuggi í stórri, brúnni skikkju.

Hvernig fór Hodja að
því að endurheimta
teppið sitt?

Staldraðu við …
1. Lestu söguna aftur yfir og núna skaltu skrifa
niður það sem Hodja hugsaði.
Dæmi:
•

Heimurinn er það stærsta sem til er.

•

Mamma verður glöð þegar ég segi henni frá
öllu sem ég hef séð.

2. kafli – 29

2. Þegar fólk ferðast lætur það oft vita af ferðum sínum, kaupir póstkort og sendir til vina og vandamanna. Sá sem skrifar segir gjarnan
frá því hvar hann er staddur, hvað hann hafi skoðað eða gert.
Stundum lýsir hann veðrinu og hvernig honum líður.
Settu þig í spor Hodja og skrifaðu póstkort sem hann sendir til
mömmu sinnar.

Að skrifa póstkort
Nafn og fullt heimilisfang er sett
á línurnar hægra megin. Vinstra
megin er gert ráð fyrir texta:
– Efst: staður og dagsetning
– Í miðjunni: texti
– Neðst: kveðja

Búlgóslavíu 30

. sept 2013

Jóna Jónsdótt
Hraunbraut 7

Kæra …

200 Kópavogi

Frímerki er límt efst í hægra hornið
Kveðja …

3.

ir

Ísland

Frásögnin um Hodja er myndræn og auðvelt að ímynda sér hvernig
torgið í Pettó lítur út og hvað fólk og dýr eru að gera.
Skiptið textanum og deilið síðan textabrotunum á milli ykkar. Túlkið
með teikningu textabrotið sem þið fenguð úthlutað. Hjálpist að við
að púsla myndbrotunum saman í eina stóra mynd.

4. Ímyndaðu þér að þú eigir fljúgandi teppi eins og Hodja.
Hvert ferðu, hvað sérðu og hvað gerist?
Skrifaðu um ferðalagið og notaðu lýsingarorð til þess að frásögnin
verði myndræn.
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5. Hodja var sakaður um að hafa stolið teppinu. Hafið þið lent í því
að vera höfð fyrir rangri sök? Hvernig er sú tilfinning?
6. ,,… þá laumaðist lítill skuggi á eftir honum – lítill skuggi í stórri,
brúnni skikkju.“ Ræðið saman í litlum hópum: Hvað getur þetta
hafa verið sem laumaðist á eftir Hodja?
7.

Hvernig heldur sagan áfram? Skrifaðu framhald sögunnar og
lestu upp fyrir bekkjarfélaga þína.

Sólkerfið okkar inniheldur sól, átta reikistjörnur, á annað hundrað
fylgitungla þeirra, fimm dvergreikistjörnur og milljarða smærri
hnatta eins og smástirni, halastjörnur, útstirni, loftsteina og
rykagnir. Allir hnettir, stórir sem smáir, á sporbaug umhverfis
sólina eru hluti af sólkerfinu okkar en sólkerfið er hluti af miklu
stærra safni hundruð milljarða stjarna sem nefnist Vetrarbrautin.
Fimm af reikistjörnunum í sólkerfi okkar, Merkúríus, Venus, Mars,
Júpíter og Satúrnus, sjást með berum augum á næturhimninum.

2. kafli – 31

Fjallganga
Hæsta fjallið á Mars er 24 kílómetra hátt og ég hef klifið það
í draumi. Ég man að útsýnið af tindinum var stórfenglegt, og
bláa plánetan synti í hálfrökkri kvöldsins. Mig minnir Louis
Armstrong vera með mér, nei Lance Armstrong, nei það er
Neil Armstrong sem ég er að meina. Þegar ég vaknaði var ég
enn í fjallgönguskónum og þeir voru ataðir rauðum leir, sem
ég skóf af sólunum og hnoðaði í lítið tungl.
Gyrðir Elíasson

Örsaga er stutt frásögn. Textinn er hnitmiðaður og myndrænn.
Viðfangsefnið er eitthvað ákveðið, til dæmis einn atburður,
upplifun eða draumur. Persónur eru fáar, oft ein til þrjár.
Lesandinn á auðvelt með að setja sig í spor þeirra.

Staldraðu við …
1. a) Hvað dreymdi ykkur í nótt?
b) Segið frá eftirminnilegum draumi.
2. Breyttu draumnum þínum í örsögu og skrifaðu
hana niður. Hafðu í huga það sem stendur í
rammanum um örsögur.
3. Hverjir eru Armstrong mennirnir í draumnum?
4. Á bókasafninu eða veraldarvefnum getur þú
fundið upplýsingar um þá og frægð þeirra.
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Litli prinsinn nefnist skemmtileg

saga eftir Antoine de Saint-Exupéry og
fjallar um strák sem býr á smástirninu
B 612. Hann heldur af stað í ferðalag frá
stjörnunni sinni og heimsækir smástirni
og aðra hnetti. Þar hittir hann bæði menn
og dýr, spyr margra spurninga og verður
margs vísari.

XV
Sjötti hnötturinn var tíu sinnum stærri. Á honum bjó gamall
herramaður, sem skrifaði gríðarstórar bækur.
– Sko! Þarna er landkönnuður! hrópaði hann, þegar hann sá
litla prinsinn.
Litli prinsinn tyllti sér á borðið og blés dálítið. Hann hafði
þegar ferðast svo mikið.
– Hvaðan kemur þú? spurði herrann.
– Hvaða þykka bók er þetta? sagði litli prinsinn. Hvað eruð
þér að gera?
– Ég er landfræðingur, sagði gamli herrann.
– Hvað er landfræðingur?
– Það er vísindamaður sem veit hvar höfin, árnar, borgirnar,
fjöllin og eyðimerkurnar eru.

2. kafli – 33

Hver er
munurinn á
landfræðingi og
landkönnuði?
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– Þetta er mjög fróðlegt, sagði litli prinsinn. Þetta er loksins
raunverulegt starf! Og hann renndi augunum í kringum sig,
yfir hnött landfræðingsins. Hann hafði aldrei áður séð svo
tignarlegan hnött.
– Hann er mjög fallegur, hnötturinn yðar. Eru úthöf?
– Það get ég ekki vitað, sagði landfræðingurinn.
– Á! (Litli prinsinn varð fyrir vonbrigðum.) Og fjöll?
– Það get ég ekki vitað, sagði landfræðingurinn.
– Og borgir og ár og eyðimerkur?
– Það get ég heldur ekki vitað, sagði landfræðingurinn.
– En þér eruð landfræðingur!
– Það er rétt, sagði landfræðingurinn, en ég er ekki landkönnuður. Mig vantar alveg landkönnuði. Það er ekki landfræðingurinn sem fer og telur borgirnar, árnar, fjöllin, höfin, úthöfin og
eyðimerkurnar. Landfræðingurinn er of mikill til þess að flækjast um. Hann víkur ekki af skrifstofunni. En hann tekur á móti
landkönnuðunum. Hann spyr þá og skráir frásagnir þeirra. Og
ef frásagnir einhvers virðast fróðlegar, lætur landfræðingurinn
kanna siðferði landkönnunarmannsins.
– Hvers vegna það?
– Af því að landkönnuður sem segði ósatt mundi valda vandræðum í landfræðibókum. Og líka landkönnuður sem drykki of
mikið.
– Hvernig þá? sagði litli prinsinn.
– Af því að drykkjumenn sjá tvöfalt. Þá mundi landfræðingurinn skrá tvö fjöll þar sem aðeins væri eitt.
– Ég veit um mann, sagði litli prinsinn, sem mundi vera lélegur landkönnuður.
– Það getur vel verið. En þegar siðferði landkönnuðarins
sýnist gott, er uppgötvun hans rannsökuð.
– Er farið á staðinn?

– Nei, það er of umsvifamikið. En þess er krafist af landkönnuði að hann leggi fram sannanir. Ef til dæmis er um að ræða
stórt fjall sem hann hefir fundið er heimtað að hann komi með
stóra steina.
Landfræðingurinn tók skyndilega viðbragð.
– En þú, þú ert langt að kominn! Þú ert landkönnuður! Þú
lýsir fyrir mér hnettinum þínum.
Og landfræðingurinn fletti sundur skrám sínum og tálgaði
blýant sinn. Frásagnir landkönnuða eru fyrst skráðar með
blýanti. Það er látið bíða að skrifa þær með bleki þangað til
sannanir hafa verið lagðar fram.
– Jæja? sagði landfræðingurinn.
– Ó, hjá mér er ekki svo merkilegt, sagði litli prinsinn. Það er
allt ósköp lítið. Ég hefi þrjú eldfjöll, tvö með eldi og eitt kulnað.
En maður veit aldrei.
– Maður veit aldrei, sagði landfræðingurinn.
– Ég hefi líka blóm.
– Við skráum ekki blóm, sagði landfræðingurinn.
– Hvers vegna ekki? Það er það fallegasta!
– Af því að blóm eru skammæ.
– Hvað táknar „skammær“?
– Landfræðibækur, sagði landfræðingurinn, eru dýrmætastar
allra bóka. Þær ganga aldrei úr sér. Það er mjög sjaldgæft að
fjall færist úr stað. Það er mjög sjaldgæft að úthaf þorni. Við
skrifum um það sem er eilíft.
– En kulnuð eldfjöll geta vaknað aftur, skaut litli prinsinn inn.
Hvað táknar „skammær“?
– Hvort eldfjöllin eru heldur kulnuð eða virk, það gildir einu
fyrir okkur landfræðingana. Það er fjallið sem skiptir máli. Það
breytist ekki.
– En hvað táknar „skammær“? endurtók litli prinsinn sem
2. kafli – 35

Hvers
vegna skráir
landfræðingurinn
ekki niður
blóm?

aldrei á ævinni hafði hætt við spurningu sem hann hafði einu
sinni borið fram.
– Það táknar „sem á brátt að hverfa“.
– Mun blómið mitt þá brátt hverfa?
– Vitanlega.
– Blómið mitt er skammætt, hugsaði litli prinsinn, og það
hefir aðeins fjóra þyrna til þess að verja sig fyrir heiminum! Og
ég hefi skilið það eftir einsamalt heima!
Þetta var í fyrsta sinn sem hann sá eftir því sem hann hafði
gert. En hann herti upp hugann:
– Hvaða stað ráðleggið þér mér að heimsækja næst? spurði
hann.
– Hnöttinn Jörð, svaraði landfræðingurinn. Hann hefir á sér
gott orð …
Og litli prinsinn hvarf á braut og hugsaði um blómið sitt.

Viljið þér
gjöra svo vel
og koma?

Já, þakka yður fyrir,
ég skal koma strax
með yður.

Áður fyrr notaði fólk þéringar þegar það ávarpaði einhvern sem það
þekkti lítið, yfirmann sinn eða einhvern sem var því eldri.
Dæmi: Vilduð þér vera svo vænar að
hjálpa mér?
Má ég tala við yður?

Viltu vera svo væn að
hjálpa mér?
Má ég tala við þig?

Tungumál heimsins eru ótalmörg og ólík og eru þéringar notaðar í
sumum tungumálum.
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Staldraðu við …
1.

a) Hver er munurinn á landfræðingi og landkönnuði?
b) Haldið þið að líf sé á öðrum hnöttum?
c) Hvernig líf haldið þið að það sé?

2.

3.

Landfræðingurinn ráðleggur litla prinsinum að heimsækja
næst hnöttinn Jörð og segir að Jörðin hafi gott orð á sér.
•

Vinnið tvö og tvö saman.

•

Undirbúið samtal landfræðingsins og litla prinsins um
heimsókn til Jarðarinnar.

•

Leikið samtalið fyrir hópinn.

•

Þið fáið 10–15 mínútur í undirbúning og 3 mínútur til að
leika samtalið.

•

Sá sem leikur litla prinsinn reynir að þéra landfræðinginn.

Litli prinsinn hugsar oft heim til kulnaða eldfjallsins
og blómsins síns.
a) Ræðið saman um það hvort þið hafið fengið
heimþrá og hvenær það var?
b) Segið frá því og reynið að lýsa tilfinningu ykkar.
c) Skrifaðu um reynslu þína þegar þú fékkst heimþrá.
Hvar varstu, hvað varstu lengi að heiman, hvers saknaðirðu
og hvers vegna?
d) Ef þú hefur aldrei fengið heimþrá, skrifaðu þá hugleiðingu
um hvers þú myndir sakna og hvers vegna, ef þú værir
lengi í burtu að heiman.

2. kafli – 37

Í berjamó
flugurnar eiga greinilega heima hér
ekki ég

Ingunn Snædal

Finnið nýjan titil á ljóðið og ræðið hvað breytist.

Líkingar
– Við hvað er jörðinni líkt?
– Við hvað er heiminum líkt?
– Við hvað er guði líkt?
– Hvað geturðu ímyndað þér
að boltarnir tákni?

Hringleikar

Jörðin okkar er bara súperbolti
Heimurinn svona sirkustjald
þar sem allt fer í hring
– Og Guð –
Hann er trúðurinn
sem kemur inn á milli atriða
til að skemmta krökkunum
Voða vitlaus karl
í allt of stórum skóm
Hann má ekki stíga á strik
samt missir hann engan af boltunum sínum

Vilborg Dagbjartsdóttir

Túlkið ljóðið í mynd eða myndasögu.
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3. KAFLI

Gustur og gjóla

Hefur þú séð eldgos, lesið um halastjörnur og heiti vindanna?
Þessi kafli hefst á frásögn af halastjörnu úr einni af bókunum um
múmínálfana og svo er sagt frá halastjörnunni sem kennd er
við Edmond Halley. Nýyrðasmíð Jónasar Hallgrímssonar kemur
líka við sögu, einnig heiti mismunandi vindstiga og í lok
kaflans förum við í ljóðaferðalag um Ísland.

Hér á eftir er kafli úr Hala-

stjörnunni

eftir Tove Jansson. Hvað eiga múmínálfarnir til bragðs að taka þegar von
er á halastjörnu til jarðarinnar og kannski
verður heimsendir? Múmínsnáðinn og Snabbi leggja
af stað í langa og háskalega ferð áleiðis til geimrannsóknastöðvar sem stendur á hæsta tindi Einmanafjalla. Þar búa vísindamenn sem vita allt um halastjörnur og aðrar stjörnur og ef til vill er hægt að
leita ráða hjá þeim. Á leiðinni hitta þeir Snúð með
tjaldið sitt og munnhörpuna.
Áður en þið lesið um Snúð og félaga skuluð þið
í sameiningu gera hugtakakort um eldgos.
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Fjórði kafli
Snúður segir frá eldgosi sem hann lenti í, áin verður mjórri og
mjórri og hverfur seinast ofan í jörðina en hemúllinn bjargar
þeim úr ægilegum háska.

Hvers vegna
varð allt miklu
skemmtilegra eftir
að Snúður bættist
í hópinn?

firn: mikið
áfjáðir: ákafir
kastarhola: skaftpottur
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Allt varð miklu skemmtilegra eftir að Snúður slóst í för með
þeim. Hann spilaði lög sem þeir höfðu aldrei heyrt fyrr, og
hann kenndi þeim póker og kapla. Og hann kunni firn af
undarlegum og ótrúlegum sögum sem hann sagði þeim.
Áin varð fjörlegri eftir því sem lengra dró, hún streymdi
hraðar, og sums staðar voru litlir iðusveipir. Hún var líka orðin
mjórri, og Einmanafjöllin komu nær og nær. Tindar þeirra voru
huldir skýjum sem lágu eins og þykk breiða yfir jörðinni. En
hvergi var neina geimrannsóknarstöð að sjá.
„Segðu okkur sögu,“ bað Snabbi. „En ekki um halastjörnur.
Eitthvað glaðlegt.“
Snúður sat við stýrið. „Viljið þið kannski heyra um eldgosið?“
spurði hann.
Þeir kinkuðu kolli áfjáðir á svip.
Snúður hreinsaði pípuna sína og kveikti sér aftur í henni.
Síðan hóf hann frásögnina:
„Það atvikaðist þannig, að eitt sinn kom ég á stað sem var
ekkert nema svart hraun. Undir hrauninu kraumaði og bullaði
dag og nótt. Þar lá jörðin og svaf, og við og við bylti hún sér
í svefnrofunum. Hraungrýtið lá þarna í hrúgum úti um allt,
og loftið var þykkt af heitri gufu sem brá einkennilegum
óraunveruleikablæ yfir landslagið. Ég kom þangað að kvöldi
dags og var ferðlúinn, svo að mig langaði í tesopa. Það var
fljótgert að búa það til, því ég þurfti ekki annað en fylla
kastarholuna af sjóðandi vatni úr einum hvernum.“
„Brenndirðu þig ekki?“ spurði múmínsnáðinn.

„Nei, ég gekk á stultum,“ svaraði Snúður. „Það er enginn
vandi að komast yfir hvaða kletta og gjár sem fyrir verða ef
maður er á stultum. En maður verður að gæta þess að festa þær
ekki í sprungunum. Nú, ég drakk teið mitt á svalasta staðnum
sem ég fann. Það kraumaði alls staðar og gufustrókarnir risu
upp, og hvergi sá ég lifandi veru eða grænt strá. Og skyndilega
vaknaði jörðin sem hafði legið og sofið undir hraunbreiðunni.
Beint fyrir framan mig opnaðist gígur með þungum drunum,
og úr honum gaus rauður eldstrókur og þykkt öskuský.“
„Eldgos!“ skrækti Snabbi, „Hvað gerðir þú?“
„Ég horfði bara á það,“ sagði Snúður. „Það var geysilega fallegt. Og ég sá fullt af eldöndum sem komu svífandi upp úr
jörðinni og flugu um eins og neistar. Að lokum hélst ég ekki
lengur við fyrir hita og sóti, svo að ég fór mína leið. Neðst í
fjallshlíðinni fann ég smálæk og lagðist á grúfu til að fá mér
að drekka. Vatnið var auðvitað heitt, en ekki sjóðandi. Og ég
vissi ekki fyrri til en einn af eldöndunum kom fljótandi. Hann
hafði dottið í lækinn og var næstum útslokknaður. Höfuðið var
enn glóandi en hitt snarkaði og hvæsti, og hann æpti á hjálp af
öllum lífs- og sálarkröftum.“
„Og bjargaðirðu honum?“ spurði Snabbi.
„Já, já, mér var ekkert í nöp við greyið,“ svaraði Snúður.
„En ég brenndi mig á honum. Jæja, ég dró hann í land og smátt
og smátt blossaði hann upp aftur. Hann var náttúrlega allshugar
feginn og gaf mér gjöf áður en hann flaug aftur burt.“
„Hvað gaf hann þér?“ spurði Snabbi eftirvæntingarfullur.
„Flösku af neðanjarðarsólarolíu,“ sagði Snúður. „Eldandarnir
bera hana á sig þegar þeir ætla lengst ofan í iður jarðar.“
„Og getur þú vaðið eld ef þú berð þessa olíu á þig?“ spurði
Snabbi og augun ætluðu alveg út úr höfðinu á honum
af undrun.

að vera í nöp við einhvern:
að vera illa við einhvern
iður: innyfli, (hér) langt ofan
í jörðina

3. kafli – 41

Hvaða
töframátt hefur
neðanjarðarsólarolían?

Hvers vegna
vildi Snabbi
fara í land?
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„Já, vitanlega,“ sagði Snúður.
„Og þú minnist ekki á þetta fyrr en núna!“ hrópaði múmínsnáðinn. „Þá er okkur öllum borgið. Þegar halastjarnan kemur
þurfum við ekki annað en …“
„En ég á ekki eftir nema nokkra dropa,“ útskýrði Snúður
hryggur í bragði. „Þið skiljið að ég hef þurft á henni að halda til
að bjarga hlutum úr brennandi húsum o.s.frv. Ég vissi nefnilega
ekki … Nei, það eru eftir fáeinir dropar.“
„Heldurðu að þeir myndu nægja til að bera á lítið dýr – við
skulum segja af minni stærð?“ spurði Snabbi.
Snúður virti hann fyrir sér. „Ef til vill,“ sagði hann. „En varla
rófuna. Hún yrði að mæta afgangi.“
„Kemur ekki til mála,“ sagði Snabbi. „Þá vil ég heldur að allt
fuðri upp. En myndirðu þá eiga nóg handa litlum kettlingi?“
Snúður var hættur að leggja við hlustirnar. Hann sat þráðbeinn og hnusaði órólega út í loftið. „Áin,“ sagði hann. „Takið
þið ekki eftir neinni breytingu?“
„Já, það er annað hljóð í henni núna,“ sagði múmínsnáðinn.
Það var rétt. Áin ólgaði og þeyttist áfram. Iðusveipirnir voru
ekki lengur litlir og hættulausir heldur var þetta orðið að einni
allsherjar hringiðu.
„Fellið seglið,“ skipaði Snúður.
Straumurinn var orðinn mjög þungur. Áin æddi áfram eins
og hún hefði verið á langferð og sæi nú loksins aftur heimkynni
sín. Strendurnar færðust nær og nær og klettarnir gnæfðu yfir
beggja vegna, hærri og brattari en nokkru sinni fyrr.
„Ég vil fara í land,“ sagði Snabbi.
„Við getum það ekki,“ svaraði Snúður. „Við verðum að halda
áfram þangað til við komum að lygnari kafla.“
En það var nú ekki aldeilis að straumurinn hægði á sér. Þvert
á móti. Strendurnar komu enn nær og þrengdu freyðandi vatnsflaumnum inn í mjóa skoru. Þeir voru komnir inn í

Einmanafjöllin. Flekinn barst á ofsahraða að háum fossi sem
steyptist ofan í djúpt gil og himinninn var orðinn að rönd
milli klettaveggjanna. Innan úr fjallinu heyrðust ógnvænlegar drunur.
Múmínsnáðinn leit á Snúð til að sjá hvort hann væri ekki
skelfdur. En Snúður var enn með pípuna í munninum þótt
slokknað hefði í henni. Svartir og blautir þutu hamraveggirnir framhjá þeim, drunurnar urðu æ þyngri, flekinn hoppaði og skoppaði og tókst á loft …
„Haldið ykkur fast – við erum að fara niður fossinn!“
hrópaði Snúður.
Næstu augnablikin frussaðist hvítt vatnslöðrið yfir þá og
árniðurinn var svo drynjandi að enginn heyrði þegar Snabbi
æpti og skrækti af hræðslu. Flekinn reisti sig á rönd en
honum hvolfdi þó ekki í fossinum. Svo sigldi hann áfram
inn í niðamyrkur.
3. kafli – 43

sorti: myrkur
týra: dauft ljós
siglutoppur: efsti hluti
mastursins
mastur: siglutré, há stöng í
bát sem heldur uppi seglinu
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„Af hverju er allt dimmt?“ gólaði Snabbi.
Enginn ansaði honum.
Vatnslöðrið var lýsandi grænt en að öðru leyti var kolsvartamyrkur. Þeir voru komnir inn í jarðgöng og flekinn þyrlaðist á
milli klettaveggjanna án þess að mögulegt væri að stýra honum.
Fossniðurinn hljóðnaði smátt og smátt í fjarska og loks ríkti
alger þögn í sortanum umhverfis þá.
„Eruð þið hérna ennþá?“ spurði Snabbi titrandi á beinunum.
„Ég held að ég sé hér enn,“ svaraði múmínsnáðinn. „Þetta
verður saga í lagi til að segja mömmu!“
Nú kviknaði smátýra; Snúður hafði fundið olíulampann.
Ljósið flögraði órólega og sýndi þeim svart streymandi vatn og
blauta klettaveggi.
„Mér sýnist það mjókka og mjókka,“ sagði múmínsnáðinn
með veikri rödd. „Sýnist þér það ekki líka?“
„Það er kannski ekki mjög breitt,“ svaraði Snúður og reyndi
að verka róandi. En það tókst honum ekki.
Allt í einu heyrðust brak og brestir og siglutoppurinn datt
niður á flekann.
„Hjálpið mér að losa mastrið,“ hrópaði Snúður. „Og fljótir
nú!“
Mastrið hvarf í vatnið með gusugangi. Þeir biðu átekta og
þrýstu sér hver upp að öðrum. Skyndilega fann Snabbi eitthvað
strjúkast við eyrun á sér.
„Eyrun á mér!“ æpti hann. „Eyrun á mér rákust í þakið!“
Hann fleygði sér kylliflötum á grúfu og tók með báðum loppunum um trýni sér. Í sömu andrá staðnæmdist flekinn með
kipp.
„Sitjið þið kyrrir,“ skipaði Snúður. „Hreyfið ykkur ekki.“
Nú lék dauf, gráleit skíma um jarðgöngin og þeir gátu rétt
grillt í óttaslegin fésin hver á öðrum. Snúður kveikti aftur á

olíulampanum og leit niður í vatnið.
„Það er siglutréð,“ sagði hann. „Það hefur lagst þversum yfir
strauminn og við festst við það. Hugsið ykkur bara frá hverju
við höfum bjargast!“
Þeir horfðu allir í sömu átt. Svart vatnið rann framhjá þeim
og streymdi áfram spölkorn þangað til það hvarf með óhugnanlegu gjálfri ofan í botnlausa holu!
„Ég er búinn að fá meira en nóg af ykkur og ferðalaginu ykkar
og halastjörnunum og öllu saman yfirleitt,“ emjaði Snabbi og
fór að gráta. „Ég sagði að þetta væri áhætta! Ég sagðist vilja fara
í land! Ég sem er svo lítill …“
„Heyrðu nú,“ sagði Snúður. „Veistu ekki að í ævintýrunum
bjargast maður alltaf undir lokin? Líttu upp fyrir þig.“
Snabbi snýtti sér með loppunni og leit upp. Hann sá lóðrétta
sprungu í klettaveggnum og hátt fyrir ofan hana rönd af gráum
himni.
„Það var þá líka!“ sagði hann. „Ég er engin fluga. Og jafnvel
þótt ég væri fluga myndi það ekki gagnast mér neitt því að ég
hef verið svo svimagjarn síðan ég var lítill og fékk eyrnabólgu.“
Og hann byrjaði aftur að gráta.
Þá dró Snúður munnhörpuna upp úr vasa sínum og fór að
spila. Hann spilaði sönginn um ævintýri sem eru ekki bara stórkostleg, heldur alveg yfirgengileg á allan hátt og viðlagið var um
björgun úr lífsháska og óvænt málalok. Smátt og smátt sefaðist
Snabbi og þurrkaði á sér kampana. En sönglagið sveif upp eftir
sprungunni í klettaveggnum, vakti margfalt bergmál og tókst
loks að vekja hemúl nokkurn sem sat steinsofandi með fiðrildaháfinn sinn við hliðina á sér.
„Hvað er nú á seyði?“ sagði hemúllinn og leit í kringum sig.
Hann horfði upp í himininn og niður í háfinn og svo skrúfaði
hann lokið af skordýrakrukkunni sinni og gáði líka ofan í hana.

gjálfur: skvamp,
sjávarniður
kampar: veiðihár

3. kafli – 45

Af hverju var
hemúllinn svona
ringlaður þegar hann
sá hvað var í háfnum?

atarna: þetta (þarna)
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„Hvers konar óhljóð eru þetta?“ (Hemúllinn var ekki gefinn
fyrir tónlist.)
Á endanum tók hann stækkunarglerið sitt og fór að leita í
grasinu. Hann snuðraði og þefaði, hlustaði og gáði þangað til
hann kom að djúpri jarðsprungu. Þaðan bárust þessi hörmulegu óhljóð.
„Þetta hljóta að vera mjög sjaldgæf skordýr,“ tautaði hemúllinn. „Já, vafalaust sjaldgæf og ef til vill óuppgötvuð.“
Hann tókst allur á loft við tilhugsunina og hann tróð stóra
trýninu sínu niður í sprunguna til að sjá betur.
„Nei, lítið þið á! Það er hemúll!“ æpti múmínsnáðinn.
„Hjálp! Bjargaðu okkur!“ volaði Snabbi.
„Þau eru viti sínu fjær,“ muldraði hemúllinn og stakk háfnum
sínum niður í sprunguna. Hann var blýþungur þegar hemúllinn
tosaði honum upp aftur. Það kostaði mikið erfiði að ná honum
alla leið. Hemúllinn gáði eftirvæntingarfullur hvað hann hefði
veitt.
„Skrítið atarna,“ rumdi hann um leið og hann hristi múmínsnáðann, Snúð, Snabba, tjald og tvo bakpoka í háfnum.
„Innilegar hjartans þakkir,“ sagði múmínsnáðinn. „Þú bjargaðir okkur á elleftu stundu.“
„Bjargaði ég ykkur?“ sagði hemúllinn ringlaður. „Það var alls
ekki ætlun mín. Ég var að gá að sjaldgæfum skordýrum sem
gáfu frá sér óhljóð þarna neðan að.“ (Hemúlar eru dálítið skilningsdaufir en bestu náungar ef þeir eru ekki reittir til reiði.)
„Eru þetta Einmanafjöllin?“ spurði Snabbi.
„Það veit ég ekki,“ ansaði hemúllinn. „En hér eru stórmerkileg
fiðrildi, mölflugur og skordýr.“
„Já, þetta eru Einmanafjöllin,“ sagði Snúður.
Þeir voru umkringdir voldugum fjallstindum hvert sem litið
var, óendanlega gráum og eyðilegum. Þögnin var djúp og kul

í loftinu.
„Hvar er þá geimrannsóknastöðin okkar?“ hélt
Snabbi áfram.
„Ekki veit ég það heldur,“ sagði hemúllinn og það
var farið að síga í hann. „En mætti ég spyrja í staðinn –
hvað vitið þið um fiðrildi?“
„Við erum að leita að halastjörnum,“ sagði Snabbi.
„Eru þær sjaldgæfar?“ spurði hemúllinn áhugasamur.
„Ekki laust við það,“ svaraði Snabbi. „Þær sjást einu sinni á
öld eða þar um bil.“
„Hvað heyri ég!“ sagði hemúllinn. „Ég þyrfti að ná í eina slíka.
Hvernig líta þær út?“
„Þær eru rauðar með langan hala,“ sagði múmínsnáðinn.
Hemúllinn náði í minnisbókina sína og skrifaði þetta hjá sér.
„Þær hljóta að tilheyra tegundinni Filicnarnus Snusigalonica,“
tautaði hann. „Ein spurning enn, mínir lærðu vinir, á hverju lifa
þessi merkilegu skordýr?“
„Á hemúlum,“ sagði Snabbi og flissaði.
Hemúllinn roðnaði. „Það er óviðkunnanlegt að gera gys að
vísindunum,“ sagði hann. „Verið þið sælir. Ég bið ykkur að hafa
mig afsakaðan.“
Hann safnaði saman öllum krukkunum sínum, tók fiðrildaháfinn og gekk leiðar sinnar upp í Einmanafjöllin.
„Hann hélt að halastjarnan væri skordýr eða bjalla eða eitthvað þvíumlíkt,“ hrópaði Snabbi og skellihló.
„Sá er vitlaus! Þetta var dýrlegt! Jæja, nú langar mig í kaffi.“
„Kaffikannan varð eftir á flekanum,“ sagði Snúður.
Múmínsnáðinn var mjög sólginn í kaffi svo að hann hentist
að sprungunni og leit ofan í hana. „Flekinn er horfinn!“ æpti
hann. „Kaffikannan er komin niður í iður jarðar!
Hvernig eigum við að fara að ef við fáum ekkert kaffi?“

Af hverju
kvaddi hemúllinn
skyndilega?

3. kafli – 47

„Við borðum lummur,“ sagði Snúður.
Og þeir kveiktu eld og steiktu lummur sem þeir borðuðu jafnóðum um leið og þær voru tilbúnar, enda er langbest að borða
lummur á þann hátt.
Þegar máltíðinni var lokið völdu þeir hæsta fjallstindinn sem
þeir sáu og byrjuðu að fikra sig upp hlíðina hægt og sígandi. Ef
verið er að byggja geimrannsóknastöðvar á annað borð hlýtur
það að vera gert eins nálægt stjörnunum og hægt er.

Staldraðu við …
1. Eftir að þið hafið lesið söguna skulið þið bæta orðum um
eldgos við hugtakakortið ykkar.
2. Vinnið tvö til þrjú saman og skrifið öll orð sem koma upp í
hugann þegar þið heyrið orðið á (fljót).
Hafið í huga orðin sem notuð eru í kaflanum og líka önnur
orð sem þið þekkið.
3. Hvað gerist í leiðangri félaganna upp fjallið á leið til geimrannsóknastöðvarinnar? Veljið a eða b.
a) Skrifið leikþátt og leikið fyrir bekkjarfélaga.
b) Skrifið framhald sögunnar. Haldið ævintýralegum stíl frásagnarinnar, myndmáli og óvæntum hugmyndum.
Skoðið hvaða persónueinkenni félagarnir hafa og látið þá
halda þeim í ykkar sögu eða leikriti.
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•

Finna þeir áður ókunnugt dýr á leiðinni?

•

Hvaða hættur þarf að varast?

•

Hvað eru þeir lengi á leiðinni?

Jónas Hallgrímsson ljóðskáld skrifaði í tímaritið
Fjölni árið 1835 að von væri á halastjörnu það ár
og að Íslendingar myndu sjá hana seint á kvöldin
í október.
Jónas var líka náttúrufræðingur og mikill þýðandi.
Mörg nýyrði sem hann bjó til og tengjast náttúrufræði og vísindum eru enn notuð:
•
•
•
•
•
•

aðdráttarafl
áttfætla
berjalaut
himingeimur
landafræði
líffæri

•
•
•
•
•
•

ljóshraði
sjónauki
sporbaugur
skjaldbaka
tunglmyrkvi
eldsumbrot

•
•
•
•
•
•

geislabaugur
jarðfræðingur
svarthol
uppsprettulind
vísindastarf
stjörnuspá

Annáll er texti þar sem fréttir og viðburðir eru raktir í tímaröð
frá ári til árs, degi til dags, eða í tímaröð á annan hátt. Í annál eru
staðreyndir en ekki skoðanir eða hugsanir þess sem skrifar.

Staldraðu við …
1.

Sameinist um að skrifa annál bekkjarins
yfir ákveðið tímabil.

2.

Skrifaðu þinn eigin annál yfir eitt ár,
einn mánuð eða eina viku.

3. kafli – 49

Halastjarna Halleys
Halastjarna Halleys er þekkt halastjarna sem er kennd við enska
stjörnufræðinginn sir Edmond Halley (1656–1742), sem fylgdist
með henni árið 1682. Halley skráði tuttugu og fjórar halastjörnur
en sú þekktasta er Halley-halastjarnan. Hún gengur á ílangri
braut um sólu sem nær út fyrir braut Neptúnusar og inn fyrir
braut Venusar með umferðartíma um sjötíu og sex ár. Síðast kom
halastjarnan í sólnánd og varð sýnileg með berum augum frá
jörðu árið 1986.
Halastjörnu Halleys er í fyrsta sinn getið í íslenskum annálum
árið 1066. Árið 1301 sást hún vel í Evrópu í september og október og hún er nefnd í mörgum íslenskum annálum en stjarnan
sást vel í nokkrar vikur.
Árið 1910 var töluvert ritað í íslensk blöð um halastjörnu Halleys og komu hennar. Stjörnufræðingum reiknaðist svo til að
jörðin færi í gegnum halann um svipað leyti og stjarnan gengi
fyrir sólina. Margir bjuggust við loftsteinahríð, eiturgasi úr halanum og jafnvel heimsendi. En ekkert af þessu gerðist og enginn
varð var við neitt. Í tímaritinu Ísafold birtist grein um málið:

ÍSAFOLD
ÍSAFOLD 4. maí 1910

Ísafold hafa borist
margar, miklar og
ferlegar sögur af
hræðslu fólks hér
í bænum við halastjörnuna.
Fólk
á að vera lagst
í rúmið vegna
hræðslu, selja af
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sér spjarirnar o.s.
frv. af því að það
býst við heimsenda. Það mun
því ekki vanþörf
á að brýna það
rækilega
fyrir
öllum, að það
eru ekkert annað

Uppsögn (skrifleg) bundin við áramót, er
ógild nema komin sé til útgefanda fyrir
1. okt. og kaupandi skuldlaus við blaðið.
Afgreiðsla: Austurstræti 8.

28. tölublað

en verstu bábiljur, að oss geti
stafað nokkur hin
minnsta hætta af
halastjörnunni.
Þeir sem annað
segja fara með
fjarstæður og vitleysu.

Menn héldu jafnvel að þann 19. maí 1910 myndi halastjarnan
rekast á jörðina og margir óttuðust að jörðin myndi farast.
Sá spádómur olli mörgum skelfingu víða um heim og einnig á
Íslandi. Á þessum tíma var verið að leggja lokahönd á Gasstöðina við Hlemm en ekki var búið að taka hana í notkun. Sögur
segja að þangað hafi nokkur fjöldi fólks á öllum aldri flúið og
verið í gasstöðinni þar til halastjarnan var farin framhjá.
Þú getur aflað
þér upplýsinga
um Gasstöðina
við Hlemm á
netinu.

Staldraðu við …
1. Veldu sex til átta af orðum Jónasar á bls. 49. Taktu þau í
sundur og raðaðu þeim saman aftur þannig að út komi
ný orð. Semdu svo stutta útskýringu á því hvað orðið
gæti þýtt.
2. Ímyndaðu þér að þú sért fréttamaður og eigir að lýsa í
beinni útsendingu halastjörnu sem beðið hefur verið
eftir og nú sé stundin runnin upp. Þú hefur lesið um
halastjörnur sem komið hafa inn í himinhvolfið. Þú veist
því ýmislegt og getur undirbúið þig með því að skrifa
niður punkta og æfa þig.
3. Skrifaðu frétt um halastjörnu eða furðulegt fyrirbæri
sem sást á himni. Þú getur leitað upplýsinga á veraldarvefnum eða skáldað þitt eigið fyrirbæri og aðstæður
sem voru þegar til þess sást. Láttu mynd fylgja fréttinni.
Hafðu í huga spurnarorðin fimm:
Hvað? – Hvar? – Hvers vegna? – Hvernig? – Hvenær?

3. kafli – 51

Gustur eða gjóla
Það búa margir vindar
í veðráttunni á Íslandi:
Einn heitir andvari
annar kallast blær
þriðji glaðlynd gola
fjórði ferlegt rok
stinningskaldi stormur
norðangarri, næðingur
kæla, kul og bræla
útsynningur, álandsvindur
gustur, ofsi, gjóla
svali og sunnanþeyr
gjóstur, kári, beljandi
og svo er lengi teljandi.
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
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Mat vindhraða eftir Beaufort-kvarða
Stig Heiti

m/s

0 Logn
0,0–0,2
1 Andvari
0,3–1,5
2 Kul
1,6–3,3
3 Gola
3,4–5,4
4 Stinningsgola
5,5–7,9
				
5 Kaldi
8,0–10,7
				
6 Stinningskaldi 10,8–13,8
				
7 Allhvass vindur 13,9–17,1
				
8 Hvassviðri
17,2–20,7
				
				
9 Stormur
20,8–24,4
				
10 Rok
24,5–28,4
				
11 Ofsaveður
28,5–32,6
				
12 Fárviðri
>= 32,7
				
				

Áhrif á landi
Logn, reyk leggur beint upp.
Vindstefnu má sjá af reyk, flögg hreyfast ekki.
Vindblær finnst á andliti, skrjáfar í laufi, lítil flögg bærast.
Breiðir úr léttum flöggum, lauf og smágreinar titra.
Laust ryk og pappírssneplar taka að fjúka, litlar trjágreinar 		
bærast. Lausamjöll byrjar að hreyfast.
Lítil lauftré taka að sveigjast. Freyðandi bárur á stöðuvötnum. 		
Lausamjöll hreyfist.
Stórar greinar svigna. Hvín í línum. Erfitt að nota regnhlífar.
Skafrenningur viðvarandi.
Stór tré sveigjast til. Þreytandi að ganga á móti vindi.
Skyggni slæmt í snjókomu.
Trjágreinar brotna. Erfitt að ganga á móti vindinum.
Menn baksa á móti vindi. Skyggni í snjókomu
verður lítið sem ekkert.
Lítilsháttar skemmdir á mannvirkjum. Varla hægt að ráða sér
á bersvæði. Glórulaus bylur ef snjóar.
Fremur sjaldgæft í innsveitum. Tré rifna upp með rótum,
talsverðar skemmdir á mannvirkjum.
Miklar skemmdir á mannvirkjum. Útivera á bersvæði hættuleg.
Rýfur hjarn, lyftir möl og grjóti.
Allt lauslegt fýkur, þar á meðal möl og jafnvel stórir steinar.
Kyrrstæðir bílar geta oltið eða fokið. Heil þök tekur af húsum.
Skyggni oftast takmarkað, jafnvel í þurru veðri.

Staldraðu við …
1. Vindarnir í ljóðinu bera ýmis nöfn.
Veldu a.m.k. tíu orð um vind sem notuð
eru í ljóðinu og raðaðu þeim, eins og
þú skynjar þau, eftir styrkleika. Frá
þeim minnsta til þess mesta.
2. Berið listana ykkar saman.
3. Hvaða fleiri orð þekkið þið sem lýsa
veðri? Gerið sameiginlegt veggspjald
með orðum sem tengjast veðri. Á
spjaldið getið þið líka skrifað algengar
setningar, orðtök og málshætti sem

tengjast veðri. Síðar getið þið notað orð
og setningar af veggspjaldinu í sögur
eða ljóð.
4. Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er
spáin fyrir morgundaginn? Hlustaðu
eða horfðu á veðurfréttir í fjölmiðlum.
Skrifaðu stutta lýsingu.
5. Skrifaðu þína eigin veðurlýsingu
fyrir daginn í dag og spá fyrir morgundaginn. Hún þarf ekki að vera sönn en
hafðu hana raunverulega.

3. kafli – 53

Nú skellum við okkur í stutt
ljóðaferðalag um Ísland. Í titlum
ljóðanna sem koma hér á eftir eru
örnefni sem öll er að finna hér á
landi. Finndu staðina á landakorti.
Þú getur notað Kortabókina og flett
upp í nafnaskránni aftast til að auðvelda þér leitina

Ingólfsfjall

Þegar skáld búa til mynd úr orðum þá
heitir það myndmál. Ein tegund myndmáls
kallast líking. Þá er einhverju líkt við annað
eins og gert er í ljóðinu hér fyrir ofan þar
sem björgunum er líkt við konfektmola.

Staldraðu við …

Björgin
konfektmolar
sem hafa oltið
niður hlíðina
og þig hefur lengi
langað að smakka
mosinn marsipan
en lakkrísinn
að venju
grjótharður.
Sigurbjörg Þrastardóttir

1. Í þessu ljóði er upplagt að skoða myndmálið. Björgin
eru konfektmolar. Sjáið þið myndina fyrir ykkur, af konfektmolum sem liggja í hlíðum fjallsins?
2. Hvað gæti lakkrísinn verið? Finndu fleiri dæmi um
líkingar í ljóðinu.
3. Skrifaðu niður nokkrar líkingar og e.t.v. getur þú notað
þær til að setja saman ljóð.
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Kvöld á Patró
Hafþokuna leggur inn
birkið í hlíðinni verður eins og hulduskógar,
draumsóleyjar lýsa.
Hundarnir eru sofnaðir
en kettirnir vilja ekki væta loppurnar
á náttfallinu.
Þeir sitja á mottunum
með íhugunarsvip.
Bærinn er hljóður
eins og allir séu farnir á stefnumót.
Þvottur nágrannans er lóðréttur
í logninu
og nóttin býr sig undir að segja sögur.
Steinunn Eyjólfsdóttir

Ein tegund myndmáls kallast persónugerving.
Það er þegar ýmis hugtök (gleði, reiði, hamingja) eða
fyrirbæri í náttúrunni (sólin, vindurinn, trén í skóginum)
fá persónulega eiginleika eins og þau séu lifandi.
Nóttin í ljóðinu fær mannlega eiginleika, getur talað og
sagt sögur. Hvernig sögur ætli hún segi?

Staldraðu við …
Þú ert nóttin og segir sögur næturinnar.
Skrifaðu stuttan texta um það sem þú sérð.
Hafðu myndmálið í huga.

3. kafli – 55

Þórshöfn
aðalgatan liggur í L
meðfram mávagargi
á sólríkum degi er hægt að
svamla yfir lygna höfnina
á segllausu bretti
eða rölta niður á bryggju og
fá nýveidda grásleppu í soðið
út með sendinni strönd
stikla hvarvetna á
síberískum trjábolum
og stöku plastbrúsa

Ingunn Snædal

Staldraðu við …
1. Hvernig er ströndinni lýst?
2. Hvað kallast timbur sem kemur langt að og hefur rekið upp
í fjörurnar í kringum landið?
3. Hvaðan ætli viðurinn komi?
4. Hvað er grásleppa?
5. Teiknaðu aðalgötuna á Þórshöfn eins og hún birtist í ljóðinu.
Áður en þú byrjar skaltu skrá niður öll atriðin sem eiga að vera
á myndinni eða í myndasögunni þinni.
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4. KAFLI

Listalíf

Hvað finnst þér vera list og hvað finnst þér ekki vera list? Með listsköpun getum við komið á framfæri ákveðnum boðskap og viðhorfum, tjáð skoðanir okkar, veitt tilfinningum útrás og sýnt gleði
og sorg.
Í þessum kafla skoðum við ólík listform og veltum fyrir okkur
áhrifamætti listarinnar, hvort hún eigi alltaf rétt á sér og hvað
okkur finnst um mismunandi listaverk. Við fræðumst m.a. um
Louisu Matthíasdóttur, veggjalist, listamanninn með barnshjartað,
þekktar myndir af grátandi börnum, umdeilda pissuskál og margt
fleira. En við hefjum lesturinn á kafla úr skáldsögunni Peð á
plánetunni jörð sem segir frá vandræðalegri leikhúsferð.

Peð á plánetunni jörð

eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur
fjallar um Möggu Stínu, sem er
14 ára, fjölskyldu hennar, vini og skólafélaga. Hún er ekki sérlega ánægð í skólanum
en hún á í góðu sambandi við fjölskylduna, foreldra sína og
8 ára bróður. Magga Stína er stundum dómhörð en hún
sér líka oft spaugilegu hliðarnar á tilverunni og getur verið
fyndin og skemmtileg. Í kaflanum sem kemur hér á eftir er
Magga Stína í leikhúsinu ásamt fjölskyldu sinni.

4. kafli – 57

4. kafli

Hvað veistu
núna um
Möggu Stínu?

…
En þótt dagurinn væri frekar ömurlegur var kvöldið frábært.
Það var forsýning í leikhúsinu hjá mömmu og eins og venjulega bauð hún okkur Benna og Völu. Ég er algjör leikhúsrotta.
Frá því ég var pínulítil hef ég helst viljað búa í leikhúsinu. Um
leið og ég kem þar inn fyrir dyr finnst mér ég vera komin í aðra
veröld – galdraveröld fulla af ævintýrum og spennu. Ég ætla sko
örugglega að verða leikari þegar ég er orðin stór og helst fyrr.
Ég er alltaf að vonast til þess að einhver leikstjóri komi auga
á mig þegar ég er baksviðs hjá mömmu og hrópi upp yfir sig:
„Heyrðu Dísa, mig vantar einmitt svona stelpu eins og þína.
Get ég fengið hana lánaða í næsta verk?“ Það þyrfti ekki að vera
aðalhlutverk – ég myndi alveg sætta mig við að fá bara að labba
yfir sviðið einu sinni eða tvisvar, svona til að byrja með. Ég væri
jafnvel til í að leika lík … En enginn leikstjóri hefur uppgötvað
mig ennþá. Kannski hafa þeir ekki smekk fyrir gleraugnaglámum.
Það munaði reyndar ansi litlu að kvöldið færi algjörlega í
vaskinn. Ástæðan var þessi: Mamma fékk þá hörmulegu hugmynd að bjóða afa og ömmu líka á sýninguna. Þau vildu endilega að við sætum öll saman, sem hefði auðvitað ekki verið neitt
mál nema vegna þess að Benni afi er bæði hálfheyrnarlaus og
rosalega kalkaður.
Brátt kom líka í ljós að hann var ekki alveg með á nótunum,
því rétt áður en sýningin hófst æpti hann hástöfum til ömmu
sem sat í sirka tólf sentimetra fjarlægð frá honum:
– Heldurðu að þetta sé ekki ljómandi góð mynd, Stína mín?
– Ha? sagði amma – Hvaða mynd?
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– Þetta er sú sem fékk Nóbelsverðlaunin, er það ekki? hneggjaði afi. – Það verður gaman að sjá hana Sigríði mína blessaða
Hagalín. Ég hef alltaf verið launskotinn í henni.
Við Vala og Benni litum kringlóttum augum hvert á annað.
Kræst!
– Hann heldur að við séum að fara að horfa á Börn náttúrunnar, hvíslaði Vala.
– Og ruglar saman Nóbel og Óskari, hvíslaði ég á móti.
Allar svitaholur mínar voru sprottnar upp á gátt. Alveg var
þetta dæmigert fyrir heppni mína í lífinu. Ég sem fer á taugum
ef einhver svo mikið sem hóstar í leikhúsi sat nú hér uppi með
afa minn sem hélt að hann væri staddur í bíó og öskraði eins
og þokulúður yfir salinn. Og allir myndu náttúrlega sjá að hann
væri á mínum vegum því að hann sat við hliðina á mér.
– Afi minn, við erum ekki í bíó, hvíslaði ég í eyrað á honum.
– Nei, hún er ekki ný, ég veit það, drundi í þokulúðrinum.
– Við erum ekki í bíó, Benedikt, við erum í leikhúsinu, galaði
amma á fullum styrk. Ég sökk niður í sætið, blóðrjóð af skömm,
og óskaði þess að ég lægi heima í rúmi með flensu og fjörutíu
stiga hita.
– Ójá, svaraði afi gamli glaðlega. – Leikhúsið var það stúlkur
mínar. Ekki er það nú verra.
– Þú manst að við erum að fara að horfa á hana Dísu, sagði
amma byrst og hvessti augun á afa eins og hún er farin að gera
svo oft upp á síðkastið.
– Já, já, það held ég líka góða, sagði afi og kinkaði kolli galtómur á svipinn.
– Afi minn, ég held að þú ættir að hækka í heyrnartækinu,
sagði Benni bróðir blíðlega.
Nei, ég held að við ættum að ná í heftiplástur og kefla hann,
hugsaði ég örvæntingarfull.

Ef þú vilt fá að
vita meira um
Óskarsverðlaunin og
Nóbelsverðlaunin
getur þú aflað þér
upplýsinga á netinu
eða á bókasafninu.

4. kafli – 59

Hvers vegna
líður Möggu
Stínu svona
illa?
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– Afsakaðu, Benni minn, ég heyri ekki vel hvað þú segir,
hrópaði afi. – Það er eitthvað í ólagi, heyrnartækið mitt.
– Ólagi! Bölvuð vitleysa er þetta í manninum. Það þarf bara
að hækka í tækinu, baulaði amma örg og fór að fikta eitthvað
við magnarakerfið á eyrunum á afa.
Fólk út um allan sal var farið að skima forvitið í áttina til
okkar. Á næstu bekkjum var flissað. Ég sneri mér undan og
starði örvæntingaraugum á Völu og Benna, en þau virtust ekki
gera sér neina grein fyrir því hvaða hörmungar voru hér yfirvofandi því þau hristust af hlátri eins og bjánar.
Ég sá að ef ég ætlaði að komast hjá taugaáfalli yrði ég einfaldlega að forða mér eins og fætur toguðu, en um leið og þessi
hugsun flaug um huga mér fóru ljósin að dofna. Skrattans.
Nú var of seint að flýja. Ekki gat ég farið að ryðjast í myrkrinu
af miðjum bekk yfir tærnar á tuttugu manns.
– Er þetta betra? æpti amma upp í eyrað á afa svo undir tók í
dimmum salnum. Afi hoppaði eins og skopparabolti í sætinu.
Amma hafði greinilega stillt græjurnar í botn.
– Usssss, hvæsti ég út um annað munnvikið eins kurteislega
og ég gat.
– Uss, Stína mín, sagði afi við ömmu og lagði fingur á munn.
– Myndin er að byrja.
Það tísti í Benna bróður og ég rak olnbogann af öllu afli í
öxlina á honum. Nóg voru helvítis lætin þó að hann færi ekki að
bæta gráu ofan á svart. Ljósin komu upp á sviðinu og leikritið
byrjaði. Fyrsta atriðið fór gjörsamlega framhjá mér því ég var
alltaf að bíða eftir því að afi byrjaði að gala. Hjartað barðist eins
og frumskógartrumba í brjósti mínu og hornsíli hefðu getað
fengið sér góðan sundsprett í svitapollunum í lófum mér.
En tíminn leið án þess að nokkuð heyrðist í afa. Þegar ég
kíkti á hann til að gá hvort hann væri annaðhvort sofnaður

eða dauður sá ég mér til mikils léttis að hann var kominn með
sjónvarpssvipinn – þennan rólega sælusvip sem hann situr með
þegjandi kvöld eftir kvöld heima í stofu á meðan framhaldsmyndaflokkarnir streyma inn um annað augað og út um hitt.
Þá byrjaði smám saman að rakna úr taugahnútunum í skrokknum og ég fór að sjá það sem var að gerast á sviðinu.
Leikritið var fjörugt og fyndið og við hlógum eins og okkur
væri borgað fyrir það. Sem aðstandandi leikara lít ég náttúrlega á
það sem skyldu mína að hlæja sérstaklega mikið á gamanleikritum, af því að ég veit hvað það er gott fyrir þá sem eru að rembast
við að vera fyndnir uppi á sviði þegar áhorfendur skemmta sér.
Það var mjög auðvelt í þetta sinn og ég er strax búin að ákveða
að sjá þessa sýningu að minnsta kosti tíu sinnum.
Mér fannst mamma langbest eins og venjulega en hinir leikararnir voru líka ágætir. Og ég var rosalega fegin að mamma
skyldi ekki þurfa að standa í neinu kossaflensi í þessu leikriti.
Síðustu tvö leikritin sem hún lék í voru full af keleríissenum og
í öðru þeirra var hún meira að segja ber að ofan í einu atriðinu.
Ég verð nú að viðurkenna að ég fór dálítið hjá mér að sjá hana
á brjóstunum fyrir framan fullan sal af glápandi fólki. En þegar
foreldrar manns hafa atvinnu af því að lifa annarra manna lífi
verður maður að láta sig hafa ýmislegt.
Meðan ég var yngri fannst mér erfiðast að horfa á mömmu
leika óhamingjusamar konur. Ef hún grét eða einhver var andstyggilegur við hana á sviðinu vorkenndi ég henni svo hræðilega. Einu sinni lék hún konu sem var barin í klessu af manninum sínum og í marga mánuði á eftir gat ég varla horft framan
í leikarann sem lék karlinn. En núna eru það ástarhlutverkin
sem fara í taugarnar á mér. Það er eitthvað svo hallærislegt að
horfa á mömmu sína kyssa ókunnuga karlmenn, jafnvel þótt
það sé bara í þykjustunni. Ég skil ekki hvernig pabbi þolir það,

Hvernig hlutverk
fannst Möggu Stínu
erfitt að horfa á
mömmu sína leika?

4. kafli – 61

en hann gerir bara grín að því.
„Ertu að fara í framhjáhaldið?“ segir hann, eða: „Var mikið hvítlauksbragð af Lárusi í kvöld?“
Eins og hann er rosalega skotinn í mömmu. En hún er auðvitað
líka mjög skotin í honum svo hann þarf sennilega ekki að hafa
neinar áhyggjur.
Í hléinu buðu afi og amma upp á kók og súkkulaði. Þau voru bæði
hæstánægð með sýninguna og amma sagðist ekki hafa hlegið svona í
mörg ár.
– En hvernig er með hana Sigríði Hagalín? sagði afi allt í einu.
– Ég hef ekki séð henni bregða fyrir.
– Nei, það ætla ég bara rétt að vona, hnussaði í ömmu.
– Hvað hefur þú á móti henni Sigríði, Stína mín? spurði afi hissa.
– Ég hef ekkert á móti henni Sigríði en mér þætti verra að sjá hana
hérna á sviðinu.
– Af hverju?
– Af því að hún er löngu dáin, manneskjan!
Þetta kom flatt upp á afa. – Aldrei heyrt á þetta minnst, sagði hann
dapur í bragði. Amma hristi höfuðið og fór að tala um annað. Næstu
mínúturnar var afi úti á þekju og ég fór að hafa áhyggjur af því að
þessi síðbúna andlátsfrétt myndi eyðileggja fyrir honum kvöldið.
En þegar við vorum aftur sest inn í sal hallaði afi sér að okkur
krökkunum og spurði:
– Hvað var aftur með hana Sigríði Hagalín? Er hún hætt að leika?
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Við amma andvörpuðum í kór. Hvernig er hægt að vera svona
gleyminn? Samtalið fimm mínútum áður hafði gjörsamlega
þurrkast út úr kollinum á honum!
– Við vorum að segja … byrjaði ég mæðulega, en þá greip
Benni bróðir fram í fyrir mér:
– Já, afi minn, hún er víst hætt að leika. Hann rétti stuttan
handlegginn yfir kjöltu mína og klappaði afa á hrukkótta
höndina. – Allavega í bili, bætti hann við og brosti til afa, sem
kinkaði sínum þokukennda kolli sáttur við svarið.
Einhverra hluta vegna fannst mér allt í einu að þessi átta ára
strákhvolpur væri talsvert betur gefinn en ég.

Af hverju fannst
Möggu Stínu litli
bróðir sinn vera
klárari en hún sjálf?

Sögur eru sagðar út frá mismunandi sjónarhorni. Stundum sér
sögumaður inn í huga allra persóna í sögunni, veit hvað allir segja,
hugsa og gera. Þá er sagt að hann sé alvitur. Í öðrum sögum veit
höfundur bara hvað ein persóna hugsar og fylgir henni í gegnum
söguna. Þá er talað um 1. persónu frásögn eða ég frásögn.

Staldraðu við …
1. Hver segir söguna?
2. Hvað í textanum gefur til kynna að Magga Stína skammist sín fyrir
afa sinn?
3. Hvað finnst ykkur um viðbrögð Möggu Stínu gagnvart afa sínum?
4. Ef þið væruð í hennar sporum, hvernig myndi ykkur líða?
5. Nefnið leiksýningu sem þið munið sérlega vel eftir. Hvers vegna er
hún ykkur minnisstæð?
6. Hvaða bíómyndir sem þú hefur séð hafa fengið Óskarsverðlaun?
7.

Aflaðu þér upplýsinga um fólk sem hefur fengið Nóbelsverðlaun
og fyrir hvað verðlaunin voru veitt.

4. kafli – 63

Grátandi börn
M

argir kannast við mjög algengar myndir
af grátandi börnum. Oft er talað um
myndina „Drengurinn með tárið“, sem er af
dreng með tárvot augu en það eru til margar
frægar myndir af grátandi börnum. Frægasti
málari þessara mynda hét Bruno Amadio en
hann merkti líka stundum myndirnar sínar
með nafninu Bragolin. Bruno Amadio var uppi
á árunum 1911–1981 en fjöldaframleiddar
myndir eftir hann urðu fyrst mjög vinsælar um
1950 á Ítalíu og hafa selst í óteljandi eintökum
fram á okkar daga.
Bruno Amadio menntaði sig í Feneyjum
en fylgdi ekki tískustraumum í myndlist síns
tíma. Hann lifði alla tíð í fátækt, umboðsmenn
hans fjöldaframleiddu myndirnar og listamaðurinn fékk lítið í sinn hlut. Eftir að Bruno
Amadio lést fóru flökkusögur af stað um verk
hans. Í Bretlandi komst sú saga á kreik að álög
hvíldu á myndunum. Heimili þar sem myndir
af grátandi börnunum hans Amadios héngu,
voru oft sögð verða eldi að bráð. Fólki var ráðið frá því að hengja myndirnar á veggina. Sú
saga gekk að í rústum brunninna húsa fyndust myndirnar af grátandi börnunum gjarnan
heilar og óbrenndar á meðan allt annað í húsunum væri brunnið til kaldra kola. Í slúðurblöðum í Bretlandi var því líka haldið fram
að málarinn hefði beitt börn ofbeldi og síðan
málað myndir af þeim grátandi. Margir trúðu
flökkusögunni og skipulagðar voru brennur á
málverkum Bruno Amadios. Um þetta var síðar
gerður sjónvarpsþáttur. En raunin var sú að

64

Bruno Amadio hafði ekki lifandi fyrirsætur þegar
hann málaði málverkin sín af börnunum. Hann
átti stóra dúkku sem hann klæddi í mismunandi
föt og andlitin málaði hann eftir andlitum á listaverkum eftir frægan sænskan 19. aldar málara sem
hét Anders Zorn.
Myndir eftir Bruno Amadio hafa verið seldar
ódýrt á mörkuðum og í póstverslunum í áratugi og
fæstum hefur þótt þær merkileg listaverk. Margir
eru þó augljóslega hrifnir af myndunum af grátandi börnum því þær hanga á veggjum heimila
um allan heim. Á undanförnum árum hafa þær
verið sýndar á listasöfnum erlendis og segja má
að Bruno Amadio hafi fengið uppreisn æru því nú
safna sumir myndunum hans og eru til í að greiða
töluverðar peningaupphæðir fyrir þær.

Staldraðu við …
1. Ræðið þau áhrif sem myndin hefur á ykkur.
Hvers vegna ætli barnið sé að gráta?
2. Skrifaðu vini eða vinkonu þinni tölvupóst þar sem
þú segir frá greininni hér fyrir ofan og efni hennar í
stuttu máli.
3. Skrifaðu sögu um barnið á myndinni.
Hér eru spurningar sem þú getur haft í huga:
•

Hvað er barnið gamalt?

•

Hvar býr barnið?

•

Hvernig fjölskyldu á barnið?

•

Hvers vegna er barnið að gráta?

•

Hver huggar barnið?

•

Hvað gerist næst?

Listir eru afar fjölbreyttar, nefna má bókmenntir, sviðslistir
(dans, leiklist), myndlist og tónlist.
Í kvikmyndalist má segja að sjónrænar og hljóðrænar listir
renni saman. Í einni og sömu bíómyndinni má gjarnan
heyra tónlist, sjá dans, myndlist, leiklist og undir liggur
skáldskaparlistin.

4. kafli – 65

Veggjalist eða veggjakrot?

H

afa ekki allir séð setningar eða stórar myndir
sem hafa verið skrifaðar og
málaðar á veggi á almannafæri af ónefndu fólki? Svoleiðis
er oft kallað graffití, orð sem
á rætur í grísku og þýðir rista
eða skrifa, en margir kalla þetta
líka veggjakrot. Þessar veggjaskreytingar eru af ýmsum toga,
stundum skrifa menn nafnið
sitt eða setningu sem lýsir skoðun á einhverju málefni en oft er
líka um að ræða stór verk sem
máluð eru með úðabrúsamáln-

66

ingu. Graffitímálun er stundum
iðkuð að næturlagi vegna þess
að hún er gerð í leyfisleysi en
þá skipuleggja veggjamálarar
oft vinnubrögð sín vandlega.
Svo eru líka til veggjamálverk sem hafa verið gerð með
leyfi þess sem ræður yfir húsveggnum eða því sem málað
er á. Veggjamálararnir hafa oft
boðskap fram að færa, þeir eru
að auglýsa sjálfa sig og sýna listræna hæfileika, marga langar
að skapa stórbrotin verk og
öðlast aðdáun og athygli. Fólk

hefur ólíkar skoðanir á veggjamálverkum. Sumum finnst þau
skemmdarverk á meðan aðrir
dást að þeim, sumir vilja leyfa
veggjakroti að standa þó að það
hafi verið gert í leyfisleysi, á
meðan öðrum finnst að það eigi
að mála strax yfir það eða jafnvel kæra málarana fyrir að krota
í leyfisleysi.
Víða má sjá veggjamyndir
sem málaðar eru með úðabrúsamálningu, manst þú eftir
einhverju slíku sem þú hefur
séð?

Staldraðu við …
1. Finnið verk í umhverfi ykkar (eða á netinu) sem flokkast undir graffití.
Takið mynd eða gerið skissu. Reynið að finna verk sem þið haldið að
séu lögleg og einnig verk sem þið haldið að séu ólögleg.
2. Berið saman við verk sem aðrir í nemendahópnum fundu.
3. Ræðið saman, um hvort skýr skil séu á milli löglegra og ólöglegra
verka.
4. Ímyndaðu þér að þú fengir frjálsar hendur við að gera veggjamynd.
Teiknaðu eða skrifaðu. Hvernig liti hún út? Hvar yrði hún staðsett?

Hver er sá veggur, víður og hár,
vænum settur röndum,
gulur, rauður, grænn og blár,
gerður af meistara höndum?

(höf. ók.)

Staldraðu við …
1.

Gömul þjóðtrú segir að ef maður
gangi undir regnboga og óski sér
þá rætist óskin. Heldur þú að þetta
sé satt? Hvers myndir þú óska þér?

2.

Skrifaðu stutta frásögn þar sem
óskir og regnbogi koma við sögu.

4. kafli – 67

Louisa Matthíasdóttir
Þegar Louisa Matthíasdóttir fæddist í Reykjavík árið 1917 var ekki sjálfsagt að stelpur menntuðu sig, hvað þá að þær yrðu listamenn. Louisa var
byrjuð að teikna löngu fyrir fermingu og foreldrar hennar studdu hana í
því að læra að teikna og mála sem hefur örugglega þótt óvenjulegt.
Hún ólst upp í húsinu Höfða í Reykjavík en fluttist sautján ára til Danmerkur til að mennta sig. Þar lærði hún auglýsingateiknun, þannig gat
hún unnið við það sem henni þótti skemmtilegast að gera. Á þessum
tíma var það ekki algengt að listamenn gætu lifað af list sinni.
Síðar lærði hún í París og loks í New York en þangað flutti hún árið
1942 og bjó þar til æviloka. Það er fátt líkt með landslaginu í bandarískri
stórborg og íslenskri náttúru en Louisa sótti sér þó oft myndefni í íslenskt
landslag og málaði íslensk fjöll og kindur og hesta. Louisa Matthíasdóttir
er af mörgum talin einn fremsti listmálari 20. aldar. Hún lést árið 2000.
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Staldraðu við …
1. Lýstu málverkinu eftir Louisu og segðu í nokkrum setningum hvað
þér finnst um það.
2. Skoðaðu listaverk sem eru í þínu umhverfi; heima hjá þér, í skólanum
eða á leiðinni í skólann. Gerðu lista yfir verkin sem þú finnur og
skráðu einnig nafn listamannsins.
3. Veldu eitt listaverk af listanum þínum, reyndu að finna upplýsingar
um það. Taktu ljósmynd af því með í skólann eða hafðu það með á
tölvutæku formi. Lýstu því fyrir bekkjarfélögum í stuttu máli af hverju
þér finnst verkið fallegt og af hverju það er listaverk að þínu mati.

Því hefur verið haldið fram að
pissuskál Marchels Duchamp
frá 1917 sé áhrifamesta
nútímalistaverkið. Hvað finnst þér
um þetta listaverk?

4. kafli – 69

Listamaðurinn með barnshjartað

S

amúel Jónsson fæddist árið
1884. Hann var bóndi í
Brautarholti í Selárdal í Arnarfirði á Vestfjörðum.
Hann hefur verið nefndur
„listamaðurinn með barnshjartað“, kannski vegna þess að
verk hans eru einlæg og minna
um margt á verk barna. Samúel
var ekki lærður í myndlist og
verk hans tilheyra naívisma.
Þegar Samúel fór á eftirlaun
bjó hann áfram í Selárdal,
hann hafði ekki tækifæri til að
ferðast þó hann e.t.v. langaði til
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þess. Í staðinn gerði hann líkön af merkilegum byggingum
frá fjarlægum löndum og hafði
þau í kringum sig. Eitt líkanið
var af Péturskirkjunni í Róm,
annað af indversku hofi og
síðan steypti hann upp eftirmynd af frægum gosbrunni
úr Ljónagarðinum sem er við
Alhambrahöllina á SuðurSpáni. Það má segja að þannig hafi hann ferðast með því
að skapa hluta af útlöndum í
sveitinni sinni. Hann bjó einnig til styttur meðal annars af

Leifi heppna og af dýrum svo
sem selum, ljónum, sæhesti og
önd með unga sína á bakinu.
Á veturna málaði hann myndir og bjó til ramma utan um
þær. Til að geyma öll verkin
sín reisti hann einn síns liðs
heila safnbyggingu. Einu sinni
málaði hann altaristöflu fyrir
kirkjuna í sveitinni en þegar
til kom vildi sóknin nota aðra
altaristöflu og þá gerði Samúel
sér lítið fyrir og byggði sína
eigin kirkju yfir altaristöfluna
sína. Hann lést árið 1969.

Naívismi eða naív list vísar oftast
til verka listamanna sem ekki
hafa fengið hefðbundna myndlistarmenntun. Listamennirnir
fylgja frekar eigin tilfinningu og
sannfæringu en hefðbundnum
listrænum stíl eða aðferðum.
Verkin eru oft eins og barn hafi
gert þau og þau einkennast af
barnslegri einlægni sem er jafnframt þeirra mesti kostur.
Verk eftir Samúel Jónsson

Staldraðu við …
1.

Hvað haldið þið að sé í list Samúels sem fær fólk til að segja að
verkin hans séu barnsleg?

2.

Hvað er listaverk að ykkar mati?

3.

•

Hvað gerir verk að list?

•

Hver ákveður hvað er list og hvað er ekki list?

Fæðingarstaðir eða heimili listamanna hafa oft verið gerð að
söfnum. Skipuleggið skólaferðalag þar sem þið heimsækið safn
eða skoðið listaverk.
•

Gerið lista yfir það sem þarf að hafa í huga.

•

Skráið spurningar sem þarf að leita svara við.

•

Finnið allar nauðsynlegar upplýsingar áður en lagt er af stað.

•

Finnið einnig upplýsingar um staði á leiðinni sem þið hafið
áhuga á að skoða.

4. kafli – 71

Skáld-pabbi
Þegar kvöldar
fer pabbi út að veiða ljóð.
Vopnaður brúnni, örsmárri skrifbók
og þremur kúlupennum
hverfur hann sjónum okkar
og leysist upp í appelsínurautt sólarlagið.
Vonandi verður hann heppinn núna
og kemur heim með mörg og bústin ljóð,
tryggilega fest á pappírinn …
Já, vonandi ekki eins og einu sinni
þegar veiðihugurinn gerði hann svo trylltan
að hann orti sig í fótinn
– þótt sá fótur yrði reyndar
söluhæsti fóturinn þau jólin.
Ísak Harðarson

Staldraðu við …
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1.

Við hvern er pabbanum líkt?

2.

Skáldið fær orðatiltæki að láni og breytir því þegar
hann segir að pabbinn hafi ort sig í fótinn. Hvernig
haldið þið að upprunalega orðatiltækið hljómi og
hvað merkir það?

3.

Hvað haldið þið að hafi komið fyrir pabbann þegar
hann orti sig í fótinn?

4.

Túlkaðu innihald ljóðsins í mynd eða myndasögu.

5. KAFLI

Undur og stórmerki

Hefur þú heyrt um gríðarstóra vatnaorma sem sumir segjast
hafa séð í vötnum og stórfljótum á Íslandi? Veistu hvað fjörulalli er? Eða sæskrímslið hafgúfa? Hefurðu séð tvíhöfða lamb?
Í þessum kafla eru frásagnir af furðulegum fyrirbærum á láði
og legi. Við lesum líka um mann sem lá í mýri í Danmörku í
meira en tvö þúsund ár.

láð: land
lögur: vatn
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Vatnaormur
Frá því í gamla daga hafa sögur af vatnaormum verið
til úti um allan heim. Enn í dag heyrast sögur af vatnaormum í ýmsum myndum sem birtast fólki. Oftar en
ekki eru þetta stórar skepnur og stundum grimmar.
Á Íslandi hefur þeirra verið getið í heimildum, s.s.
annálum, ferðabókum og landlýsingum. Helst hafa þeir
fundist í djúpum stöðuvötnum eða í stórfljótum.
Frægasti vatnaormur Íslandssögunnar er ormurinn
sem býr í Lagarfljóti á Austurlandi. Fyrst er hans getið
um miðja 14. öld og lætur síðan á sér kræla reglulega
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næstu aldirnar. Þá eiga sjónarvottar að hafa séð hann skjóta
mörgum kryppum upp úr yfirborðinu og voru 25 metrar
á milli þeirra. Árið 1590 komst ormurinn á viðurkennt
landakort sem alltaf er kennt við Guðbrand Þorláksson
biskup en talið er að hann hafi teiknað það. Kortið getið
þið séð í upphafi kaflans. Við kortið er texti á latínu sem á
íslensku segir: ,,Í þessu vatni er gríðarstórt skrímsli, hættulegt íbúunum, birtist þegar afdrifaríkir atburðir gerast.“
Á 17. öld sást til ormsins fjórtán sinnum hið minnsta
samkvæmt heimildum og enn þann dag í dag berast
sögur af fólki sem hefur séð til hans.

Á nokkrum öðrum stöðum á landinu eru svipaðir vatnaormar
en allir hafa þó sín auðkenni:
í Skorradalsvatni í Borgarfirði (náði yfir allt vatnið og spúir eitri)
í Kleifarvatni á Reykjanesskaga (svartur á litinn)
í Hvítá í Borgarfirði (risavaxinn)
í Hvítá í Árnessýslu (skræpóttur og ógnarstór)
í Hvalvatni á Botnsheiði (röndóttur, með höfuð líkt og á ketti)
í Skaftá í Vestur-Skaftafellssýslu (gráleitur á kvið og svartur á baki)

Erfitt er að segja hvaða fyrirbæri vatnaormar eru en
sumir álíta að um fornaldareðlur sé að ræða þó vísindamenn telji þær útdauðar. Aðrir hallast að því að ormarnir
séu dulræn fyrirbæri. Fyrr á öldum settu menn samhengi
á milli þess að vatnaormar birtust og afdrifaríkir atburðir
gerðust hvort sem væri innanlands eða úti í heimi.

5. kafli – 75

Fjörulalli
Fjörulalli finnst við strendur landsins aðallega á
Breiðafirði og Vestfjörðum en ekki við suðurströndina. Í fornum ritum er sjaldan sagt frá honum þótt
hann hafi talist með algengustu sjóskrímslum. Var
það vegna þess að hann var ekki talinn ýkja hættulegur og var nánast eins og eitt af heimilisdýrunum.
Aftur á móti þurfti að passa vel að hann kæmi ekki
nálægt ánum í fjörubeit því hann átti til að slíta undan
þeim júgrin. Einnig eignaðist hann stundum lömb
með ánum og urðu þau yfirleitt vansköpuð og líktust
honum í sjón.
Lalli eins og hann var líka kallaður fór
á stjá þegar dimmdi, á undan illviðrum og óttaðist ekki tunglsljósið. Nokkrar lýsingar eru
til af dýrinu m.a. ein frá
unglingi sem haustið
1851 sá kvikindi á
skeri á Breiðafirði.
,,Það var á stærð
líkt og meðalstór
hundur en öllu
digurra, lágfætt og
lubbalegt með rófu
líkt og kind.“ Aðspurður sagðist hann
ekki hafa getað greint
hvort út úr haus þess
stóðu eyru eða lítil horn.
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Önnur lýsing er til næstum hundrað árum síðar
eða árið 1934 frá manni sem staddur var á Búlandshöfða á Snæfellsnesi. Hann horfði út um gluggann
og lýsti því sem hann sá: ,,Skepnan var rétt neðan
undan stofuglugganum svo birtan frá glugganum féll
á hana. Hún stóð þá upp svo við sáum greinilega alla
lögun á henni. Hún var svört eða mjög dökk, loðin og
lubbaleg, stutt og digur og engin rófa eða hali; segja
má að hún hafi verið kassalöguð á skrokkinn. Hálsinn
var mjög stuttur, hausinn lítill og hnöttóttur og eins
og kýttur við búkinn. Niður úr lubbanum voru fjórir
loðnir fætur og ekki hærri en sem svarar þverhönd.
Þegar hún hreyfði sig til var göngulagið eða fótaburðurinn ólíkur því sem er hjá landskepnum. Hún bar
báða framfætur fram í einu, eins og hún valhoppaði,
og þannig vafraði hún frá glugganum nokkuð niður í
túnið og lagðist þar aftur.“
Til eru heimildir þar sem því er haldið fram að húð
fjörulalla sé þakin skeljum og að þess vegna skrjáfi í
honum. Sumir telja þetta vera hættulega afbrigðið af
dýrinu. Og er haft eftir konu í Vestur-Ísafjarðarsýslu
árið 1922 að fjörulallafrásagnir hafi verið hryllingur
og þeir hafi mikið verið á ferðinni meðfram sjó í
myrkri. Alla jafna var fjörulallinn ekki talinn hættulegur mönnum þó var óléttum konum ráðlagt að fara
varlega meðfram sjónum ef grunur lék á að hann væri
á vappi, því návist hans gat skaðað fóstrið. Átti hann
það einnig til að nudda sér utan í menn og ýta þeim
út í sjó. Auðvelt var að komast undan honum þar sem
hann var ekki snar í hreyfingum.

Önnur nöfn á fjörulalla
eru skeljalabbi, skeljalalli,
fjörulabbi, fjörudýr og
hugsanlega eru rauðkálfur
og sæúlfur einnig fjörulallar.

5. kafli – 77

Hafgúfa

Önnur heiti yfir hafgúfu:
•

hafgufa

•

hafsvelgur

•

hrytur

Á 19. öld færist hafgúfuheitið yfir á annað
fyrirbæri sem er eins og
kona ofan mittis, fögur
og syngur einstaklega
fallega og hljóðið virkar
á áheyrendur þannig að
þeir sofna.

Í gamla daga á einhver að hafa sagt að ef menn gætu
kafað í hafdjúpin og skoðað allt sem þar væri að sjá þá
myndu þeir aldrei þora að fara á sjó og láta sér nægja að
vera á landi. Ein af ástæðum þess var hafgúfan sem er
talin mest allra sæskrímsla, áttarma kolkrabbi og gríðarlega stór.
Ekki hafa margir séð hana enda kemur hún sjaldan inn
á grunnslóð við strendur landa. Sjálf er hún á stærð við
land sem rís úr sjó og er talið að jafnvel séu aðeins tvö
dýr til í öllum heiminum. Hún eignast ekki afkvæmi en
hefur verið til frá upphafi og verði svo áfram allt til enda.
Þessar upplýsingar eru frá 13. öld úr Konungsskuggsjá,
þar segir ennfremur að hún éti óhemju mikið og er
nákvæm lýsing á því: Hafgúfan gefur frá sér mikinn
ropa og honum fylgir uppgangur með lyktarsterku æti. […]
Þetta dregur að alls kyns sjávarlífverur, litlar og stærri,
sem velkjast alsælar um í þessu lostæti. Ferlíkið bíður hins
vegar með opið ginið og það hlið er eins og mikið sund eða
fjörður og bráðin á þar af leiðandi erfitt með að varast
hættuna. Á réttu augnabliki er munninum svo lokað og
öllu kyngt.
(Úr bókinni Íslenskar kynjaskepnur)
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Lambið fæddist lifandi en drapst skömmu síðar. Mynd/Skessuhorn

Sauðburður í Reykholtsdal:
Tvíhöfða lamb kom í heiminn
DÝRALÍF. Tvíhöfða lamb
fæddist á Kópareykjum í
Reykholtsdal um kosningahelgina. Frá þessu segir á vef
Skessuhorns.
Jón Eyjólfsson, bóndi á

Kópareykjum, segir í viðtali
við Skessuhorn að ein ærin
hafi borið einu lambi, og afturlappirnar hafi sem betur
fer komið á undan. Lambið
hafi verið lifandi þegar hann

náði því en drepist fljótlega
eftir það.
Fyrir rúmum mánuði
fæddist annað tvíhöfða lamb
á Suðurlandi. Það lifði í um
það bil hálfan sólarhring.

-kg

Það sem blaðamaður þarf að hafa í huga þegar hann skrifar grein:
•
•
•
•
•
•

Hann þarf að skrifa þannig að hann nái athygli lesandans.
Textinn þarf að vera skemmtilegur og framsetning að
vekja athygli.
Gott er að hafa málsgreinar stuttar.
Fyrirsögn þarf að vera grípandi.
Mikilvægt er að hafa mynd.
Ef greinin er löng eru millifyrirsagnir nauðsynlegar.

5. kafli – 79

Grunnvatnsmarfló, Crymostygius thingvallensis, er ein af tveimur tegundum
grunnvatnsmarflóa sem fundust nýlega
á Íslandi og lifa þær eingöngu hér á
landi. Flærnar hafa lifað í grunnvatni
Íslands allt frá því að landið myndaðist.
Grunnvatnsmarflærnar lifa í myrkri og
því hafa þær tapað sjóninni.

Staldraðu við …
1.

Veltið því fyrir ykkur hvernig sögurnar af furðudýrunum hafi
orðið til. Ræðið í litlum hópum. Hvernig haldið þið að fólkinu
hafi liðið sem sá þessi furðudýr? Hvernig hefðuð þið brugðist
við? Segið frá í bekknum.

2.

Hvaða furðulegu fyrirbæri eða kynjaskepnur þekkið þið eða
hafið heyrt um?

3.

Vinnið saman í hópum og búið til kynjaskepnu sem aldrei
hefur áður sést. Lýsið henni vel: útliti, búsvæði, fæðu, hegðun
o.s.frv. Teiknið mynd af henni. Gefið henni nafn og gerið krossglímu um eiginleika hennar. Segið sögu hennar, t.d. hvar og
hvernig hún uppgötvaðist.

4.

Frétt í dagblaði. Veldu eina kynjaskepnuna eða furðudýr sem
þú hefur lesið um. Þú ætlar að gerast blaðamaður og skrifa
áhugaverða blaðagrein um hana. Hafðu í huga spurnarorðin:
Hvað? Hver? Hvar? Hvers vegna? Hvernig? Hvenær?
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Appelsínugulu fiðrildin
Einu sinni var maður með græn augu og þegar hann talaði
fylltist loftið af appelsínugulum fiðrildum sem flögruðu
inní fólk og spunnu silkiþráð og áður en fólk vissi af var
það búið að segja eitthvað sem það ætlaði sér allsekki að
segja en hafði alltaf dreymt um að geta sagt útí bláinn og að
lúðrasveit spilaði undir á meðan.

Elísabet Jökulsdóttir

Staldraðu við …
1. Hvað sagði fólkið út í bláinn?
Skrifið niður orð eða setningar sem fólkið gæti hafa sagt.
2. Notið það sem þið skrifuðuð niður í stuttan leikþátt þar
sem þið notið spuna.
Það sem er spennandi við spuna er að ekki er allt ákveðið fyrirfram. Gott er að hafa sumt ákveðið eins og t.d. einhver orð og
setningar og jafnvel persónur. Það er mikilvægt að ákveða upphaf og endi áður en byrjað er.
Sniðugt væri að nota hljóð með og jafnvel hljóðfæri s.s. hristur,
tréspil, bjöllur sem til eru í skólanum eða sem þið getið búið til.

5. kafli – 81

Maðurinn í mýrinni

E

in þekktasta múmía veraldar
fannst í mýri við Tollund
á Jótlandi árið 1950 og er nú á
safni í Silkiborg í Danmörku.
Líkið var af karlmanni með
fléttað reipi um hálsinn svo
menn álitu að hann hefði verið
myrtur stuttu áður. Fljótlega
áttuðu menn sig þó á því að
um væri að ræða verkefni fyrir
fornleifafræðinga en ekki lögregluna. Tollundmaðurinn var
uppi fyrir meira en 2000 árum

82

eða um 280 f.Kr. Hann er með
leðurbelti um mittið og leðurhúfu á höfðinu, en að öðru leyti
nakinn. Hann er 161 cm á hæð
en fætur hans eru svo stórir
að talið er að hann hafi verið
mun hærri þegar hann lifði og
skroppið saman í mýrargröfinni.
Höfuð og andlit Tollundmannsins eru einstaklega vel varðveitt,
það er líkt og hann sofi. Síðan
Tollundmaðurinn fannst hefur
hann oft verið rannsakaður af

vísindamönnum. Rannsóknir
hafa meðal annars sýnt fram á
að hann var á milli 30 og 40 ára
þegar hann dó, hann át 12–24
tímum áður en hann lést og að
máltíðin var grautur úr byggi og
fræjum. Rannsóknir hafa líka
sýnt að Tollundmaðurinn var
hengdur en ekki er vitað hvers
vegna. Hugsanlega hefur hann
verið tekinn af lífi fyrir glæp eða
við fórnarathöfn.

Mörg vel varðveitt lík hafa fundist í mómýrum í Danmörku en Tollundmaðurinn er þekktastur þeirra. Ástæða þess að líkin varðveitast
svona vel er efnasamsetning mýrarinnar en mómýrin er vatnsósa
og jarðvegurinn súrefnislaus þannig að hlutir rotna mjög hægt.
Mómýrar eru algengar í köldu röku loftslagi og þekja stór svæði
á Norðurlöndum. Úr mómýrunum var unninn mýrarauði sem
notaður var til að búa til sverð og herklæði á tímum víkinga. Mýrarauðinn litar líkin sem hafa varðveist í mómýrunum og því eru þau
mjög dökk á lit.

Staldraðu við …
1. Hvers vegna var haft samband við lögregluna þegar
maðurinn fannst?
2. Hvað myndir þú gera ef þú fyndir gamlan hlut sem þú teldir
verðmætan eða áhugaverðan?
3. Vinnið saman í pörum eða litlum hópum. Notið upplýsingarnar í
textanum um Tollundmanninn og gerið hugtakakort.
Þegar hugtakakortið ykkar er skoðað á lesandinn að fá mikilvæga
vitneskju um Tollundmanninn þó textinn sé ekki í samfelldu máli.
4. Lestu greinina vel yfir. Veldu atriði úr textanum sem þér finnst
skipta mestu máli.
•

Raðaðu þeim í tímaröð.

•

Skráðu þessi atriði á tímalínu eftir leiðbeiningum kennara.

Til frekari fróðleiks getið þið leitað ykkur upplýsinga um
Tollundmanninn á netinu.

5. kafli – 83

Lagarfljótsormurinn
1.

Lagarfljóts á botni býr
býsna skrýtið villidýr.
Það er saga að segja frá:
Sittu kyrr og hlýddu á.

4.

Móðir hennar klár og kæn,
kona bæði ljúf og væn,
dóttur sinni gjöf þar gaf,
gull sem skein og lýsti af.

2.

Á einum bænum út við fljót
átti heima lítil snót.
Hún af öðrum börnum bar,
bæði stillt og prúð hún var.

5.

Mærin unga ljúf í lund
lék með gullið hverja stund.
Ofursæl og björt á brún
með blik í augum spurði hún:

3.

Stúlkan sú er segir frá
sínu fólki undi hjá.
Fædd á bæ í Fellum var;
foreldrarnir bjuggu þar.
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6.

„Góða mamma, gjöfin þín,
gullið sem svo fagurt skín;
get ég ekki aukið það
á einhvern hátt og margfaldað?“

7.

„Hratt ef þú vilt hagnað sjá“,
hennar móðir sagði þá,
„berðu lítinn lyngorm inn
og leggðu hann á sjóðinn þinn.“

9.

Aftur gekk hún inn til sín,
ung og falleg baugalín.
Lyngorminn hún lagði þar
létt í mjúkar öskjurnar.

8.

Stúlkan lítinn lyngorm fann,
létt í spori tók hún hann.
Hún var sínum löndum lík,
langaði til að verða rík.

10.

Nokkru seinna sá hún þó
sjón er hana ótta sló.
Ormurinn í vexti var –
hann var að sprengja öskjurnar.

11.

Greinilega gat hún séð
að gullið hafði vaxið með.
Þar var gróska öllu í, –
en óhugnaður fylgdi því.

5. kafli – 85

16.

12.

Hrædd og svekkt hún hljóp við fót
og henti öllu í Lagarfljót,
forðaði sér svo aftur inn.
Allt var kyrrt og rótt um sinn.

Í hans gini eldur brann
er auðlegð sína varði hann,
út um bakka eitri spjó,
ýldi, veltist, beit og sló.

13.

Brátt um sveitir frétt þó flaug,
fannst það engum glens né spaug;
ýmsir höfðu orminn séð
ógnvænlegu fasi með.

14.

„Lyngormurinn lifir enn
í Lagarfljóti,“ sögðu menn.
„Hann til skaða orðinn er
ógnar langur, stór og sver.“

17.
15.

Ferleg ormsins ásýnd var,
ótal skein í tennur þar.
Illskuþrungin augu hans
ótta vöktu sérhvers manns.
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Nú á höndum vandi var,
voði, tjón og hörmungar.
Ormsins hristist úfið fax.
– Eitthvað varð að gera strax.

18.

Allt í tómu tjóni var,
til að bjarga málum þar
fengnir voru Finnar tveir, –
fagmenn góðir voru þeir.

20.

Eftir hark og úfinn slag,
óp og læti heilan dag
þeir við botninn bundu hann.
Byggðin gladdist daginn þann.

21.

Liggur þvert um Lagarfljót,
leðja, sandur, aur og grjót
um hann lykja eins og krans,
ekki mjúk er sængin hans.

22.
19.

Óttalausir á að sjá
út að fljóti gengu þá:
„Orminn þann við sigrum senn,“
sögðu þessir galdramenn.

Sannleikskorn að sönnu hér
sagan á að færa þér:
Gakktu æ með gát þinn veg –
gróðafíkn er hættuleg.

Ragnar Ingi Aðalsteinsson

5. kafli – 87

Rímað ljóð getur verið á ýmsa vegu. Þegar rímorðin standa í enda
ljóðlínu þá heitir það endarím. Skoðaðu endarím í nokkrum ljóðum
í Ljóðsporum eða annarri ljóðabók.
•

Þegar allar línurnar ríma er það kallað runurím.

•

Stundum ríma fyrsta og önnur lína og síðan þriðja og fjórða lína,
það er líka kallað runurím eins og er í ljóðinu um Lagarfljótsorminn.

•

Í öðrum tilfellum ríma fyrsta og þriðja lína og önnur og fjórða lína,
það er kallað víxlrím.

•

Til eru fleiri útgáfur af endarími og línufjöldi er oft misjafn.

Staldraðu við …

88

1.

Skiptið erindunum á milli allra í bekknum og æfið upplestur.

2.

Veldu þér þrjú erindi úr kvæðinu um Lagarfljótsorminn og skrifaðu
þau niður.

3.

Strikaðu undir orðin sem ríma.

4.

Gerðu hring utan um ljóðstafina, þ.e. stuðla og höfuðstafi.

5.

Búðu til sögu út frá kvæðinu.

6.

Veldu eitt af uppáhaldslögunum þínum með íslenskum texta.
• Skoðaðu textann vel.
• Strikaðu undir rímið með mismunandi litum.
• Gerðu hring utan um ljóðstafina, þ.e. stuðla og höfuðstafi,
ef það eru ljóðstafir í textanum.
• Segðu í stuttu máli um hvað textinn fjallar.

7.

Hvar er Lagarfljót? Flettu því upp í kortabók eða á vefnum.

8.

Veldu þér eina kynjaskepnu og finndu ítarlegar upplýsingar
um hana.
Skrifaðu söguljóð um hana í líkingu við kvæðið um Lagarfljótsorminn. Þú getur valið að hafa ljóðið þitt:
• rímað eða órímað
• mörg erindi eða eitt langt erindi
• stuttar eða langar línur

6. KAFLI

Upp og nidur
Býrð þú í einbýlishúsi eða fjölbýlishúsi? Er húsið þitt á
einni hæð, tveimur hæðum eða kannski tíu hæðum?
Í þessum kafla segir frá Áróru sem býr í hárri blokk með
lyftu og ömmu sem óttast að taka lyftuna. Fleiri tæknifyrirbæri koma við sögu, meðal annars rúllustiginn í
Kringlunni, fyrsta parísarhjólið og fyrsta tölvan.

89

Textinn hér á eftir er úr bókinni

Áróra og Sókrates eftir Anne-

Cath Vestly. Áróra og Sókrates eru
systkini sem búa í blokk X í borginni.
Amma býr í gömlu húsi úti í skógi
ásamt hundinum Stuttfæti, kúnni
Rósalind, kálfinum Litlatudda og átta
stálpuðum börnum og foreldrum
þeirra. Hún passar stundum Áróru
og Sókrates á meðan foreldrar þeirra
eru í vinnunni.

Amma í blokk
Það var fimmtudagur í dag, en hjá Áróru hét hann ekki lengur
fimmtudagur heldur ömmudagur. Fyrsta ömmudaginn gekk
allt vel, því að veðrið var indælt, og pabbi dró bæði Áróru og
Sókrates á sleðanum alla leið að skóginum áður en hann fór til
borgarinnar.

að valsa um: að leika lausum hala
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Sókrates fékk að valsa um túnið, og Áróra fékk að sjá litla
kálfinn hennar Rósalindar. En hún varð að lofa ömmu því, að
tala álíka mikið við Litlatudda. „Hann var orðinn vanur því að
vera einkabarn,“ sagði amma, „og þá er það ekki svo þægilegt
að eignast allt í einu systur.“
Áróru fannst Litlituddi hafa stækkað frá því að hún sá hann
síðast, en amma sagði, að hann væri alveg eins og lítill ungi, og
þá varð Áróra að trúa því. Hún fékk leyfi til að gefa hænunum

og meira að segja mátti hún leika sér við Stuttfót, því að þegar
Matti var farinn að ganga í skóla, fannst Stuttfæti allt of hljótt
fyrri hluta dagsins.
Næsta ömmudag var Sókrates búinn að fá kvef, og pabbi varð
að fara í rauða símaklefann í Brattholti og hringja til hússins í
skóginum. Til allrar hamingju var síminn í lagi, og pabbi sagði,
að Sókrates mætti ekki fara út í dag.
„Ég kem undir eins,“ sagði amma.
„Það er gott,“ sagði pabbi. „Ég þarf ekki að fara alveg strax.
Ef þú getur komið eftir stutta stund, þá get ég talað við þig áður
en ég fer.“
Jú, amma tók vel í það. Hún bjó sig til ferðar og lagði af stað.
„Það er ekki svo afleitt að fara aftur út að vinna,“ sagði hún
við sjálfa sig. Auðvitað vann hún mikið heima hjá mömmu og
pabba og börnunum átta en að fara svona út úr húsinu og vinna
annars staðar, það hafði hún ekki gert síðan hún var fjósakona,
og það voru mörg ár síðan. Á leiðinni í gegnum skóginn var
hún örugg og í góðu skapi. Hún þekkti hvert tré, sem hún gekk
fram hjá, en þegar hún var komin út úr skóginum og hafði
gengið fram hjá búðinni og nálgaðist blokkirnar í Týtuberjagötu, leist henni ekki meira en svo á blikuna.
„Nú jæja,“ sagði hún við sjálfa sig. „Þetta er ekkert hræðilegt.“
Hún hraðaði sér sem mest hún mátti að blokk X. En þegar hún
kom þar inn í forstofuna, nam hún staðar og leit í kringum sig.
Hérna var lyfta og þarna var stigi. Áróra og Sókrates áttu heima
á tíundu hæð, og þó að amma væri spræk, þá varð hún samt
móð ef hún gekk upp marga stiga. Hún var ekki vön að umgangast lyftur. Satt að segja hafði hún aldrei farið í lyftu. Lengi
stóð hún og horfði á lyftudyrnar. Þegar minnst varði, kom einhver út úr henni, því það þurftu víst margir að fara út úr blokkinni. Bara að það kæmi nú einhver, sem þyrfti að fara inn. Pabbi

Af hverju
ætli pabbinn hafi
þurft að fara í
símaklefa til að
hringja?

Hvernig leið
ömmunni?

ekki svo afleitt: ekki svo slæmt
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Áróru beið auðvitað eftir henni. Hún hefði átt að segja, að hún
skyldi bíða hérna niðri, en hún hafði ekkert hugsað út í það
þegar hún var að tala í símann.
Amma nálgaðist lyftudyrnar hvað eftir annað, og einu sinni
komst hún svo langt, að hún opnaði þær, en hún þorði ekki að
fara inn. Að hugsa sér ef lyftan færi af stað með hana, án þess að
hún hefði með sér báða fæturna. Amma tók langt skref til baka,
og nú heyrðist smellur inni í lyftunni, og hún þaut upp, án þess
að amma færi með henni.
Að stundarkorni liðnu kom lyftan niður aftur með marga
menn, sem voru að fara í vinnu. Lyftan fór aftur upp, en amma
stóð eftir. Loksins kom kona inn um útidyrnar. Hún gekk beint
að lyftunni og studdi á hnappinn. Hún var óþolinmóð.
„Þarf maður að bíða lengi eftir lyftunni í dag?“ spurði hún.
„Ég er nefnilega orðin of sein.“
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„Nei, hún er búin að fara oft upp og niður,“ sagði amma.
„Jæja, þarna kemur hún,“ sagði konan. „Þú ert búin að bíða,
gjörðu svo vel og gakktu inn fyrst.“
„Ónei,“ sagði amma. „Það geri ég ekki …“
„Jú, það er sjálfsagt,“ sagði konan og ýtti ömmu inn. Hún kom
sjálf inn á eftir og sagði: „Hvaða hæð?“
„Tíundu,“ sagði amma, „en það er ekki svo nauðsynlegt, ég get
gjarnan farið út aftur, svo þú getur farið ein upp.“
„Nei, nei,“ sagði konan, „það stendur vel á því, ég fer á áttundu hæð.“ Hún þrýsti á hnapp sem talan átta stóð við, og
lyftan lagði af stað. Amma stóð úti í horni og sneri sér út að
vegg og faldi andlitið í höndum sér.
„Þú ert þó víst ekki veik?“ sagði konan.
„Nei, nei,“ sagði amma og hristi höfuðið. „En ég er óvön að
fara í lyftu.“
„Það gengur ágætlega,“ sagði konan. „Það er bara að þrýsta
á viðeigandi hnapp. Ef þú ætlar á tíundu hæð, þá þrýstir þú á
töluna tíu.“
Nú nam lyftan staðar og konan fór út á áttundu hæð eins og
hún hafði ætlað sér, en amma stóð alein eftir. Amma þorði ekki
fyrir sitt líf að hreyfa sig. Ef hún legði af stað yfir lyftugólfið í
áttina að hnöppunum, þá mundi lyftan auðvitað detta beint
niður. Nú stóð hún þó uppi á áttundu hæð. Það var hátt uppi og
langt að detta niður. Í hvaða ógöngur var hún eiginlega búin að
koma sér? Amma stóð kyrr úti í horni, en hún hafði ekki staðið
þar lengi, þegar dyrnar opnuðust og kona og karlmaður komu
inn. Þau kinkuðu kolli til ömmu og þrýstu á hnapp, og þá þaut
lyftan niður.
„Þessu bjóst ég við,“ sagði amma við sjálfa sig. „Nú dettum við
niður.“
Nei, ónei, lyftan seig bara hægt og gætilega niður og nam

Af hverju ætli
amma sé svona
hrædd?

ógöngur: vandræði
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staðar á fyrstu hæð. Amma stóð kyrr. Það var rétt eins og fætur
hennar vildu ekki hreyfa sig. Þeir vildu alls ekki fara út úr
lyftunni, enda þótt að það væri það eina, sem amma vildi einmitt núna.
En konunni, sem hafði farið með lyftunni niður, fannst þetta
einkennilegt að amma stóð bara kyrr úti í horni, svo að hún
stakk höfðinu inn aftur og sagði: „Þú ert þó ekki veik?“
„Nei, nei,“ sagði amma, „en ég þori ekki að ferðast í lyftu, og
svo hefur þessi læknisdurgur í Brattholti sagt, að ég eigi ekki að
hlaupa upp stiga, og nú á ég að fara alla leið upp á tíundu hæð.“
„Ég fer auðvitað með þér upp,“ sagði konan. „Bíddu á meðan,“ sagði hún við manninn. „Ég kem fljótt aftur.“
Hún fór með ömmu alla leið upp á tíundu hæð, og amma
þakkaði henni með handabandi eins vel og hún gat.
„Þetta var fallega gert af þér,“ sagði hún.
Svo gekk hún út úr lyftunni, og nú voru fæturnir hennar aftur
farnir að hlýða og fóru þangað, sem amma vildi fara. Áróra var
á verði frammi í langa ganginum. Pabbi hafði sagt henni að taka
á móti ömmu því að hún vissi kannski ekki að hvaða dyrum
hún ætti að koma.
„Ég er hérna,“ sagði Áróra, „og nú verðum við að koma til
pabba.“
Pabbi var kominn í frakkann og farinn að bíða.
„Gott, amma,“ sagði hann. „Áróra veit hvar hóstasaftin er, ef
Sókrates skyldi þurfa hennar með. Annars skaltu bara spyrja
Áróru, því að nú verð ég að fara.“
Þegar pabbi var farinn settist amma á eldhúskoll.
„Þú ert þó víst ekki veik, amma?“ sagði Áróra.
„Nei, nei,“ sagði amma, „en ég var alveg dauðhrædd.“
„Var einhver vondur við þig?“ spurði Áróra óttaslegin.
„Nei,“ sagði amma, „en ég fór í þessari lyftu, og það hef
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ég aldrei gert áður.“
„Ó,“ sagði Áróra, „varstu hrædd í lyftunni? Þá er ekki annað
en að fara mörgum sinnum upp og niður. Það gerði ég, og nú
þori ég að fara ein.“
„Heldurðu að það dugi?“ sagði amma.
„Já,“ sagði Áróra.
Þegar Sókrates var sofnaður þennan morgun, átti lyftan í
blokk X annríkt. Hún þaut lengi upp og niður með Áróru og
ömmu, og hvorug þeirra sneri sér út í horn. Að lokum sagði
Áróra: „Nú verður þú að fara einu sinni alein, amma.“
„Nei, það þori ég ekki,“ sagði amma.
„Jú, jú,“ sagði Áróra. „Og svo skaltu sækja mig á fimmtu hæð.“
Nú var amma aftur ein í lyftunni, og svolitla stund var hún
álíka hrædd og hún hafði verið, þegar hún kom um morguninn.
Hún ætlaði að fara að fela sig úti í horni, en þá taldi hún í sig
kjark og þrýsti á hnappinn. Fyrst fór hún niður á fyrstu hæð, og
svo sótti hún Áróru upp á fimmtu hæð.
„Þetta gekk vel,“ sagði Áróra. „Svona duglega ömmu hef ég
ekki hitt áður.“
Þegar þær komu upp á tíundu hæð, þá stóðu nokkrir menn
þar og biðu eftir lyftunni.
„Það var gott, að þið komuð,“ sögðu þeir. „Annars hefðum við
víst ekki fengið neina lyftu. Það hefur lengi ekki verið hægt að
koma neinu tauti við hana.“
„Þessu trúi ég,“ sagði amma. „Hvert ætlið þið að fara?“
„Við ætlum niður.“
„Ég skal keyra ykkur,“ sagði amma.
Mennirnir urðu hissa, en þeir komu sér ekki að því að segja
neitt, því að amma stóð þarna stíf eins og herforingi og þrýsti á
hnappa, svo að lyftan fór í gang.
„Við þökkum þér fyrir,“ sögðu þeir þegar þeir komu niður.

Hvernig tókst
ömmu að yfirvinna
hræðsluna við lyftuna?
Hver hjálpaði henni?
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„Það er ekkert að þakka,“ sagði amma og þaut upp á tíundu
hæð.
„Nú verðum við að fara inn til Sókratesar,“ sagði Áróra.
„Það verður víst svo að vera,“ sagði amma og andvarpaði.
Nú hefði hún einmitt miklu heldur viljað vera lyftustjóri en
barnfóstra, en við því var ekkert að gera.
„Þú verður að taka af þér skóna,“ sagði Áróra þegar þær voru
komnar inn.
„Ójá, þetta gólf er víst ekki vant svona hörðum stígvélum,“
sagði amma.
„Nei, og svo heyra þeir fótatakið sem búa fyrir neðan okkur,“
sagði Áróra.
„Hefurðu ekki inniskó með þér?“
„Nei, en það gerir ekkert til, því að ég get vel gengið á sokkaleistunum,“ sagði amma.
Hún tók af sér skóna og lét þá í baðherbergið, og svo rápaði
hún fram og aftur í gráu togsokkunum sínum og enginn gat
heyrt að amma væri þarna. En skórnir voru ekki það eina,
sem amma þurfti að losa sig við, því að amma var vel klædd.
Húsið heima í skóginum var dálítið óþétt, því að það var gamalt timburhús, og amma var vön að vera í einni eða tveimur
prjónapeysum inni, en hér varð henni of heitt að vera svo mikið
klædd. Og jafnvel þó að hún færi úr annarri peysunni, þá varð
hún við og við að fara út í svaladyrnar og reka nefið út.
„Ertu að gæta að einhverju, amma?“ spurði Áróra.
„Nei, nei,“ sagði amma. „Ég næ bara ekki vel andanum
hér inni.“ – Amma var ekki vön þessu heita og þurra lofti í
blokk X, en það var allt í lagi, ef hún gætti þess að fara við og
við út í dyrnar og anda að sér útilofti. Það var reyndar líka
önnur ástæða til þess, að hún vildi fara út á svalirnar. Hún var
hér á tíundu hæð, og það gat verið gaman að gægjast niður.
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Í fyrsta skipti horfði hún bara beint út í loftið. Í annað skiptið
leit hún rétt sem snöggvast á grenitréð, sem sýndist svo lítið
úr þessari hæð.
„O, svei því,“ sagði amma við sjálfa sig.
Svo flýtti hún sér inn, og það leið nokkur tími þar til hún
þorði að líta út aftur. Þá stóð hún um stund, lokaði augunum og
beygði sig varlega út yfir handriðið. „Ég á að þora það,“ sagði
hún. Hún opnaði augun og leit beint niður. Og allt í einu fannst
henni hún svífa niður lengra og lengra og lenda á jörðinni langt
í burtu.
„Húff,“ sagði amma og þaut inn.
„Ertu hrædd við eitthvað?“ sagði Áróra.
„Nei,“ sagði amma, „en mig langar til að hoppa, þó að ég vilji
það ekki.“
„Þú mátt ekki fara þarna út aftur,“ sagði Áróra. „Ef þú þarft
að gleypa loft þá skaltu heldur fara inn í herbergið mitt og opna
gluggann ofurlítið.“
Sókrates svaf venjulega í Áróru herbergi, en þegar hann var
veikur, lá hann inni hjá mömmu og pabba, svo að þau gætu
heyrt ef hann fór að gráta. Nú sat hann í rúminu sínu og hrópaði: „Sokkates þystu.“
Amma fór inn í eldhús og sótti svolítið af appelsínusafa, en
þetta gólf var miklu hálla en gólfið heima hjá henni, og hún var
að labba um á sokkaleistunum. Fyrr en hana varði lá hún því á
gólfinu eins og hún var löng til.
Nú var gott að amma var í tveimur peysum, svo hún meiddi
sig sama sem ekkert. „Ég braut ekki eitt einasta bein,“ sagði
amma. En eftir þetta var hún dálítið varkárari þegar hún gekk
um – einkum þegar hún sneri sér við.
„Leiðist þér, ef ég fer út dálitla stund?“ sagði Áróra. „Sleðann
minn langar að fara út, þú skilur.“

Af hverju þurfti
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„Nei, far þú bara út, telpa mín,“ sagði amma. „Ég
skal gæta Sókratesar á meðan.“
„Má ég sýna þér Lísu og Ingu, ef ég hitti þær?“
spurði Áróra.
„Þú getur nú ímyndað þér það,“ sagði amma.
Þegar Áróra var farin út og amma hafði rabbað
svolítið við Sókrates fór hún aftur inn í stofu. Þar
var dálítið, sem hún þurfti að prófa. Hún hafði
verið að hugsa um það frá því að hún kom hér
inn, en hún hafði ekki komið sér að því að tala
um það við Áróru. Þetta var píanóið. Þau höfðu
ekki píanó í húsinu í skóginum. Hún stóð nú
lengi og horfði á það. Píanóið stóð opið, og þarna
lágu nóturnar rétt eins og þær væru að bíða eftir,
að hún þrýsti þeim niður. Hún lagði vísifingurinn
á eina þeirra og studdi á hana svo hægt, að ekkert hljóð kom ….
„Jahérna,“ sagði amma. „Þetta var til lítils.“
Amma fór að hugsa um hvað það leit glæsilega út, þegar einhver var að spila með báðum
höndum, og það var eins og hann horfði beint út
í loftið og léti fingurna þjóta sjálfkrafa eftir nótunum. Hún sló á nóturnar með báðum höndum,
og allt í einu heyrðust margir tónar í einu.
En þá stóð lítill drengur í dyrunum. Þetta var
Sókrates. Hann hafði klifrað niður úr rúminu
sínu og stóð þarna berfættur og starði á ömmu.
„Sokkates pila,“ sagði hann. „Já, já,“ sagði
amma. „Við spilum saman, við spilum fjórhent
eins og það er kallað.“
Hún setti Sókrates í kjöltu sína, og sá var nú
98

ekki varkár. Hann kastaði sér yfir nóturnar, og þegar hann
gerði það þá varð amma líka kjarkmikil. Svona marga
tóna í einu hafði píanóið víst aldrei framleitt áður. Sókrates söng með, og amma trallaði svolítið. Þau voru bæði
jafn alvarleg, og skemmtu sér jafn vel. Þess vegna heyrðu
þau ekkert annað. Það var barið í vegginn, dyrabjöllunni
var hringt, fyrst einu sinni, svo tvisvar sinnum og þrisvar
sinnum. Loksins þagnaði hljóðfærið andartak, og þá
heyrðu þau hringinguna.
„Það er víst ekki um það að ræða að fá vinnufrið hér,“
sagði amma. Heima í húsinu í skóginum var amma ekki
hrædd við ókunnuga en þegar hringt var hérna, þá var
hún í vafa hvort hún ætti að opna eða ekki. Það var ekki
gott að giska á, hver það var, sem vildi komast inn.
„Finnst þér, að ég eigi að opna?“ sagði hún við Sókrates.
„Pila meir,“ sagði Sókrates og kastaði sér yfir nóturnar.
Þegar amma var búin að hugsa sig um, stóð hún upp og
fór með Sókrates með sér. „Nú læt ég þig í rúmið,“ sagði
hún, „og svo fer ég fram í eldhús og sæki banana handa
þér. Ég skal svo komast að því hver er að hringja.“
Hún læddist fram í forstofuna, hún heyrði rödd sem
sagði: „Hvað er eiginlega að, er enginn heima hér? Ætli
drengurinn sé einn? Það lítur út fyrir það?“
Ennþá var hringt af fullum krafti en amma gekk hljóðlega til Sókratesar og gaf honum bananann og skoðaði
bók með mörgum fallegum myndum.
Það var hringt mörgum sinnum, en amma opnaði ekki,
því að röddin, sem hún heyrði, var ekki vingjarnleg.
Nú þorði hún ekki að spila meira, hún sat bara inni
hjá Sókratesi og tautaði eitthvað við og við. – Skömmu
síðar var hringt, og þá þorði amma að opna, því að Áróra

Af hverju
opnaði amma
ekki þegar
hringt var á
bjöllunni?

6. kafli –
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hrópaði „amma,“ gegnum bréfarifuna.
Fyrir utan dyrnar stóðu þrjár telpur, það voru Lísa, Inga
og Áróra.
„Þarna sjáið þið sjálfar,“ sagði Áróra. „Það er satt, að amma er
hér.“ Lísa og Inga störðu báðar á ömmu og amma kinkaði kolli
og sagði: „Já, já, það er satt.“
„Nú er best, að þið farið, því að við þurfum að sjóða kvöldmatinn,“ sagði Áróra.
Amma minntist ekkert á hljóðfærasláttinn fyrr en pabbi kom
heim. „Við Sókrates vorum að spila saman í dag,“ sagði hún,
„og svo hringdi einhver dyrabjöllunni, en ég opnaði ekki.“
„Já, ég veit það,“ sagði pabbi. „Ég talaði við fólkið sem á
heima á hæðinni fyrir neðan okkur, – það sat um mig þegar
ég ætlaði inn í lyftuna. Nú skal ég kenna þér nokkuð, amma,“
sagði pabbi.
„Þegar ég er að spila, þá breiði ég oft teppi ofan á píanóið,
og svo legg ég nokkur handklæði hérna undir lokið. Þá verða
tónarnir ekki eins sterkir.“
Amma hélt báðum höndum fyrir augun og var ákaflega
skömmustuleg, en pabbi klappaði henni á vangann og sagði:
„Spilaðu bara, þegar þú verður hér aftur, amma, því að nú ertu
búin að læra þetta með teppin. Hvernig líkaði þér að öðru leyti
að búa í blokk?“
„Gólfið hérna hjá ykkur er hált,“ sagði amma, „og í fyrstu náði
ég varla andanum, en nú er ég farin að venjast þessu lofti.“
„Næsta þriðjudag verður Sókratesi áreiðanlega batnað, og þá
þarftu ekki að koma hingað,“ sagði pabbi.
„Hún er búin að læra að ferðast í lyftu, svo að hún þorir að
koma aftur,“ sagði Áróra.
„Það er gott,“ sagði pabbi. „Ég vissi ekki að þú hefðir ekki
farið í lyftu fyrr.“
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„Það er gott að vera ekki orðinn of gamall til að
læra,“ sagði amma. Svo labbaði hún heimleiðis.
Um kvöldið fengu allir í húsinu í skóginum að vita
hvernig var að búa í blokk X.

Hvernig
upplifun var
það fyrir ömmu
að dvelja í
blokk X?

Staldraðu við …
1. Hvað í sögunni gefur til kynna að hún hafi átt sér stað fyrir
mörgum árum? Skráið niður öll atriðin sem þið finnið. Berið
ykkar atriði saman við hina hópana.
2. Það hefði verið gott fyrir ömmu að hafa leiðbeiningar um
hvernig maður fer að því að nota lyftu.
Útbúið leiðbeiningar fyrir lyftunotkun. Þið getið síðan hengt
þær upp við lyftuna í skólanum ef hún er til staðar.
3. Margir hræðast eitthvað, t.d. er algengt að fólk hræðist köngulær.
•

Hvað hræðist þú?

•

Hvað heldur þú að sé besta ráðið til að yfirstíga hræðslu?

4. Skrifaðu niður hugsanir ömmu þegar hún er að telja í sig kjark,
veldu a eða b.
a) að fara inn í lyftuna.
b) að fara út á svalirnar á 10. hæð og horfa niður.
5. ,,Um kvöldið fengu allir í húsinu í skóginum að vita, hvernig var
að búa í blokk X“. Þannig endar kaflinn um ömmu.
•

Hverju ætli hún hafi sagt frá og hvernig hefur það hljómað?

•

Settu þig í spor ömmu, skrifaðu frásögn hennar og lestu
fyrir bekkinn.
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Þegar við Siggi lékum okkur
í rúllustigunum í Kringlunni
Eftir opnun Kringlunnar fór sú frétt eins og logi yfir
akur, á Fiskalandi á Hamraborg, að þar væru í gangi
dýrðlegir rúllustigar. Siggi stakk upp á því að við
mæðginin gerðum okkur ferð þangað og kynntum
okkur stigana. Það var mánudagsmorgunn og sól
skein í heiði þegar við Sigurður héldum upp í Kringlu.
Við tókum daginn snemma. Ferðin þangað var seinleg
og oft áð á leiðinni og borðað nesti.
Við Sigurður vorum mætt fyrst í Kringluna þennan
morgun en smám saman fylltust björt salarkynnin
af, að því er okkur virtist, glöðu fólki. Lunganum úr
deginum eyddum við í rúllustigunum, hátíðleg og
upptendruð.
Í hrifningu augnabliksins trúði Sigurður mér fyrir
því að þetta væri eins og í draumi og áréttaði „eins og
í draumi guðs“.
Halldóra Kristín Thoroddsen

Staldraðu við …
Fyrsti rúllustiginn á Íslandi var settur upp árið 1963 í Kjörgarði á Laugavegi. Þetta þótti mikil nýjung og fólk fór í
skemmtiferð niður í bæ til að prófa stigann.
1. Hvað er nýtt af nálinni í dag?
2. Hvað af því langar ykkur til að prófa? Hvers vegna?
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Parísarhjól
Í flestum stærri skemmtigörðum er parísarhjól. Það er stórt
hjól sem reist er upp á rönd og látið snúast á hæfilegum
hraða. Á hjólinu hanga körfur með sætum þar sem fólk getur
notið útsýnisins á meðan hjólið snýst.
Fyrsta parísarhjólið var hannað og byggt af George W.
Ferris, brúarsmiði frá Pittsburgh í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum. Hann byggði hjólið fyrir heimssýninguna 1893,
sem var haldin í borginni Chicago. Hugmyndin var að parísarhjólið myndi vekja jafn mikla aðdáun og Eiffel-turninn í
París sem var byggður fyrir heimssýninguna árið 1889. Fyrsta
parísarhjólið var 2200 tonn á þyngd og 76,2 metrar á hæð og
í því voru 36 körfur sem rúmuðu samtals 60 manns. Hjólið
var 20 mínútur að fara heilan hring. Eftir sýninguna 1893 var
hjólið tvisvar flutt. Það var síðast notað árið 1904 en síðan var
það tekið í sundur.
TÍVOLÍ var stofnað árið 1946 í Vatnsmýrinni í Reykjavík.
Garðurinn var um 20 þúsund fermetrar að stærð og þar voru
ýmiss konar leiktæki, bílabraut, hringekjur, parísarhjól og
fleira. Starfseminni var hætt árið 1964.

Staldraðu við …
1. Nú ætlið þið að hanna ykkar eigin skemmtigarð. Fyrst þurfið þið að ákveða
hvaða tæki eiga að vera í garðinum. Svo er nauðsynlegt að komast að niðurstöðu um hvort garðurinn eigi að byggja á ákveðnum hugmyndum, persónum
eða sögum. Þegar þið hafið lokið þessu þurfið þið að skipta með ykkur verkum,
hverjir ætla að teikna tækin, skrifa lýsingu o.s.frv.
2. Hvað eru mörg ár síðan að fyrsta parísarhjólið var búið til?
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Fyrsta tölvan

H

efur þú velt því fyrir þér
hvenær fyrstu tölvurnar urðu til? Margir telja að
fyrstu tölvurnar hafi komið
fram á árunum kringum
seinni heimsstyrjöldina, þó
að ekki séu allir alveg sammála um hvaða tæki eigi
skilið að vera kallað fyrsta
tölvan. Meðal þeirra tækja
sem nefnd hafa verið eru
reiknivélar sem verkfræðingurinn Konrad Zuse smíðaði
í Þýskalandi um 1940. Tæki
hans voru hvert öðru fullkomnara og nær því að nefnast tölvur. Á svipuðum tíma
smíðaði prófessorinn John
Atanasoff við Iowa-háskóla í
Bandaríkjunum frumgerð að
rafrænni reiknivél sem hafði
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ýmsa eiginleika tölvu.
Það tæki sem flestir telja
fyrstu tölvuna hét ENIAC
(Electronic Numerical Integrator And Computer). Hún
var smíðuð við háskólann í
Pennsylvaníu í Bandaríkjunum á árunum 1943–1945
fyrir vopnadeild Bandaríkjahers.
Þegar ENIAC var tilbúin
gat hún framkvæmt um 5000
samlagningar eða um 350
margfaldanir á sekúndu.
Þetta þykir ekki mikill hraði
í dag. Venjulegar heimilistölvur framkvæma hundruð
milljóna aðgerða á sekúndu.
Tilkoma ENIAC var algjör
bylting því hún leysti af
hólmi fólk með handsnúnar

reiknivélar. ENIAC var gríðarlega stór, um 30 metra
löng, 3 metrar á hæð og um
30 tonn að þyngd. ENIAC var
lampatölva, með um 18.000
lampa sem biluðu oft, þannig
að hún hélst ekki mjög lengi
í gangi í einu. Meðaltími
milli bilana var um 5 klukkustundir.
Að einu leyti var ENIAC
frábrugðin nútíma tölvum.
Forritun hennar fór þannig fram að forritarar stilltu
hnappa og tengdu víra. Þessi
forritun gat tekið nokkra
daga og það var mikil hætta á
villum. Nútíma tölvur geyma
forritin í minni sínu og geta
unnið með þau eins og hver
önnur gögn.

Staldraðu við …
1. Hvernig eru tölvur í dag miðað við ENIAC?
2. Hvernig væri dagur án tækni? Við notum margar tækninýjungar og erfitt er að hugsa sér daglegt líf án þeirra. Veldu
a.m.k. fimm hluti af listanum og skrifaðu nokkrar línur um
það hvernig þú kæmist af án þeirra. Hvað þyrftir þú að gera
í staðinn ef þú nauðsynlega þyrftir á þeim að halda?
– sjónvarp
– ísskápur
– útvarp
– tölva
– bíll
– flugvél
– vatnssalerni
– örbylgjuofn
– þvottavél
3. Er öll ný tækni til góðs? Settu upp tvo dálka hlið við hlið.
Í annan skrifar þú tækni sem þér finnst jákvæð og lætur
fylgja rökstuðning. Í hinn dálkinn skrifar þú tækni sem þér
finnst neikvæð ásamt rökstuðningi.
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Spékoppaspöng og nefbelti
Gegnum tíðina hefur fólk verið tilbúið að leggja
ýmislegt á sig fyrir útlitið, eftir því hvað hefur verið
í tísku hverju sinni. Hér eru myndir af tækjum sem
voru hönnuð til að breyta nefi og búa til spékoppa.

Staldraðu við …
1. Haldið þið að þessi tæki hafi virkað?
2. Hvað finnst ykkur um svona aðferðir við að breyta útlitinu?
3. Hafa einhverjir hag af því að ákveðið útlit þyki
eftirsóknarvert?
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Þvottavélin
Þvottavélin þvær og snýst á fullu
það er púl að moka upp í hana.
Hún þarf alltaf meira og meira af drullu
og mun víst aldrei láta af þessum vana.
Svengir hana í alla fæðuflokka
fínt og gróft og litað, heilt og búta
fjósagalla, samfellur og sokka,
sængurver og lök og vasaklúta.
Hennar yndi er bleyjurakinn rammi
reyndar fær hún ekki nóg af slíku.
Í borðtuskum og nærbuxum er nammi
hún nýtur þess að japla á þvíumlíku.
Merkilegt að hún sem er svo hvít,
hennar starf er samt að éta skít.
Þórarinn Eldjárn

Staldraðu við …
1. Taktu eftir að ljóðskáldið gefur þvottavélinni eiginleika eins
og hún sé lifandi vera, finndu tvö dæmi um þetta í kvæðinu.
2. Finnið orðin sem ríma í kvæðinu, veljið nokkur og finnið fleiri
orð sem ríma við þau.
3. Skrifaðu nákvæmar leiðbeiningar með einhverju tæki sem
þú þekkir vel, t.d. farsíma eða þvottavél. Ímyndaðu þér að
tækið sem þú skrifar um verði sett í tímavél og leiðarvísir
þinn fylgi með. Sending þín fer til ársins 1873 og viðtakandinn hefur ekki hugmynd um hvaða tæki hann hefur í höndunum eða til hvers það er notað.
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21: Jiranart, 22: Dragana Francuski, 26–27: Naci Yavuz, 29: Farsh,
30: Mailis Laos, 31: Patrimonio Designs Limited, 32: David Watmough,
33: Benchart, 35: Dmytro Kozlov, 38: Linda Bucklin, 39: Dedmazay,
41: Miguel angel Salinas salinas, 44: Oleksandr Melnyk, 45: Zedcreations,
48: Soleilc, 49: t.v. Afroto, n.t.h. Marcel De Grijs, 52: Olivier Le Moal,
57: t.v. Connie Larsen, th. Alexandra Petruk, 59: e. Catia Amadio, n. Beaniebeagle, 61: Alex Kalmbach, 62: Talisalex, Bls. 65 Roz Boris
67: Liudmila Bek, 81: Cjwhitewine, 89: Joop Kleuskens, 90: Tasia 12,
94: Elyomys, 98: Sergio Schnitzler, 102: Cbomers, 103: Romantiche,
105: Dejan Ljamic.
iStockphoto:
Bls. 47: Nitipong_b
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