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Textar eru valdir og búnir til fjölföldunar af Ingibjörgu Einars-

dóttur, Þórði Helgasyni og Baldri Sigurðssyni til flutnings á 

lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í 7. bekk vorið 2021. 

Búningur sögunnar eftir Bergrúnu Írisi er miðaður við 

munnlegan flutning: Lesmáli er skipt í jafna búta, sums staðar 

er það aðlagað örlítið og greinarmerki sett þar sem þurfa þykir 

til glöggvunar fyrir hina ungu flytjendur.  
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Inngangur — leiðbeiningar 

Um val á lesköflum 

Hér birtist skyldubundið lesefni við lokahátíðir Stóru upplestrar-

keppninnar vorið 2021. Þátttakendur lesa í þremur umferðum. 

Í fyrstu tveimur umferðunum lesa þeir efni úr þessu kveri, í 

þriðju umferð lesa þeir ljóð að eigin vali.  

Í fyrstu umferð verða fluttar svipmyndir úr sögunni Kennar-

inn sem hvarf eftir Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur. Þessum svip-

myndum er hér skipt í 18 hluta, en það er hámarksfjöldi flytj-

enda sem gert er ráð fyrir. Mjög hæfilegt er að lesarar séu á 

bilinu 12 til 15 en ekki er gert ráð fyrir færri lesurum en átta. 

Umsjónarmaður velur þá kafla sem henta fjölda lesara á 

hverjum stað. Til þess að sem best samhengi fáist í flutninginn 

er mælt með að þessir hlutar sögunnar séu valdir: 

8 lesarar 8, 11, 13–18 // 11–18 

9 lesarar 8–9, 11, 13–18 

10 lesarar 8–11, 13–18 

11 lesarar 8–18 

12 lesarar 6–11, 13–18 

13 lesarar 6–18 

14 lesarar 1–3, 6–9, 11, 13–18 

15 lesarar 1–3, 5–9, 11, 13–18 

16 lesarar 1–9, 11, 13–18 

17 lesarar 1–11, 13–18 

18 lesarar 1–18 

Flytjendur fá að undirbúa þá kafla sem fluttir verða á hverri 

hátíð í viku til tíu daga. Á lokaæfingu, eða daginn fyrir loka-

hátíð, fá flytjendur að vita nákvæmlega hvaða hluta þeir eiga 

að lesa. Til hægðarauka má skrá nöfn lesara við númer hvers 

hluta á yfirlitinu hér á eftir. 
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Í annarri umferð lesa þátttakendur eitt ljóð eftir Kristján frá 

Djúpalæk. Þeir skulu velja eitt af þeim tíu ljóðum sem prentuð 

eru í þessu hefti. Mælt er með að val nemenda dreifist á sem 

flest ljóð.  

Í þriðju umferð lesa þátttakendur ljóð algerlega að eigin vali, 

bundið eða óbundið, nýtt eða gamalt. Mælt er með að kennarar 

hvetji nemendur til að velja ljóð utan skólabóka. 

Leiðbeiningar um kynningu á lokahátíð 

Áður en upplestur hefst fer vel á að kynna flytjendur með 

nafni og úr hvaða skóla þeir eru. Annaðhvort gerir kynnir það 

eða flytjendur gera það sjálfir. Eftir að upplestur hefst þarf ekki 

að kynna þá frekar. 

Í upphafi fyrstu umferðar fer vel á að kynnir eða verðlauna-

hafi frá fyrra ári lesi kynningu á Bergrúnu Írisi, eða taki saman 

eigin kynningu. Flytjendur þurfa ekki að kynna efnið frekar, 

heldur lesa sinn hluta beint af augum svo sagan myndi eina 

samfellda heild. Þeir eiga ekki að segja númer þess hluta sem 

þeir lesa en þeir eiga að lesa fyrirsagnir þar sem þær eru. 

Í upphafi annarrar umferðar fer vel á að kynnir eða verð-

launahafi frá fyrra ári lesi inngang að ljóðunum eftir Kristján frá 

Djúpalæk eða taki saman eigin kynningu. Flytjendur kynna 

aðeins heiti ljóðsins sem þeir hafa valið, en eiga ekki að 

endurtaka nafn skáldsins. 

Í þriðju umferð segir kynnir í upphafi að flytjendur lesi ljóð að 

eigin vali. Þeir kynna sjálfir heiti ljóðsins og höfund þess. 

Um röð flytjenda 

Vel fer á að flytjendur sitji í sömu röð og þeir lesa söguna í 

fyrstu umferð. Í annarri umferð byrjar sá að lesa sem var fjórði 

eða fimmti í fyrstu umferð. Svo er fylgt sömu röð lesara og 

endað á þeim sem situr við hlið þess sem byrjaði. Í þriðju 

umferð er byrjað enn aftar og röðinni fylgt eins og áður.  
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Yfirlit um kafla sem lesnir verða í fyrstu umferð, 

flytjendur þeirra og röð 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   



Lesefni á lokahátíð í mars 2021 7 

Fyrsta umferð: 
Svipmyndir úr skáldsögunni Kennarinn sem 
hvarf eftir Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur  

Inngangur kynnis 

Skáld Stóru upplestrarkeppninnar að þessu sinni eru þau 

Bergrún Íris Sævarsdóttir og Kristján frá Djúpalæk. 

Bergrún Íris fæddist árið 1985 og býr í Hafnarfirði. Hún lauk 

BA-gráðu í listfræði frá Háskóla Íslands árið 2009 og síðan prófi 

í teikningu frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Hún byrjaði 

snemma að skrifa og myndskreyta bækur, bæði sínar og ann-

arra. Í fyrra samdi hún og myndskreytti bækurnar, Varúð, hér 

býr vampýra og Varúð, hér býr norn. Bergrún Íris hefur hlotið 

fjölda verðlauna fyrir bækur sínar. Fyrsta bók hennar, barna-

bókin Vinur minn, vindurinn, kom út árið 2014 og var tilnefnd 

til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs, og fyrir bók sína 

Langelstur að eilífu hlaut hún Íslensku bókmenntaverðlaunin 

árið 2020. Bergrún Íris hefur haldið einkasýningar á verkum 

sínum og myndskreytt námsefni og fjölda barnabóka. 

Bókin Kennarinn sem hvarf hlaut Fjöruverðlaunin árið 2019. 

Sagan gerist í 6. bekk BÖ. Einn góðan veðurdag mætir Bára 

kennari ekki í skólann og fljótlega hverfur Axel líka, besti vinur 

Óla Steins. Nemendur bíða í stofunni sinni og þá skyndilega 

gefa allir símarnir frá sér hljóð. Á skjánum eru skilaboð frá 

einhverjum sem kallar sig Gátumeistarann. Blóðið frýs í æðum 

nemenda því á skjánum er mynd af manneskju á stól með 

hendur fyrir aftan bak og klút fyrir munninum. Yfir myndinni 

eru skilaboðin: „Ég hef kennarann ykkar í haldi. Bíðið frekari 

fyrirmæla!“ Síðar birtast gátur sem nemendur eiga að leysa í 

sameiningu og takist það verður kennaranum sleppt. Það er 

Hekla, minnsta stelpan í bekknum, sem segir söguna.  

Góða skemmtun! 
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1. Óleysanlega gátan  

„Bíddu, bíddu. Ef gátan er óleysanleg hvernig eigum við 

þá að leysa hana?“ gargar Óli Steinn. Hann er ekki vanur 

heilum degi án besta vinar síns og er farinn að ókyrrast í 

sætinu. „Hei, litla. Ertu búin að fatta svarið?“ 

„Ég heiti reyndar Hekla. Og nei, ég þarf kannski 

smátíma …“ 

„Díses. Við verðum í allan dag að þessu,“ segir Óli 

Steinn og leggur lítið af mörkum annað en pirring og 

óþolinmæði. 

Ég færi mig alveg upp að töflunni og Fannar tínir til 

litla miða til að kortleggja gátuna. Við teiknum nokkur 

hús og byrjum að merkja þau eftir litunum í 

vísbendingunum. 

„Hvað er málið með allar þessar vindlategundir? 

Reykja bara allir í gátunni?“ segir Sara og krossleggur 

handleggi. 

„Þetta er sko hundgömul gáta,“ heyrist í Óla Steini. 

„Albert Einstein var til fyrir milljón árum, skilurðu. Var 

það ekki hann sem fann upp hjólið?“ 

Sara hristir höfuðið en Fannar nýtir tækifærið til að 

gera það sem hann gerir best. Að leiðrétta. 

„Eðlisfræðingurinn Albert Einstein fæddist seint á 

19. öld. Hann fann ekki upp hjólið en setti til dæmis fram 

afstæðiskenninguna, fyrst þá takmörkuðu og síðar þá 

almennu.“  

„Vá, hvað mér gæti ekki verið meira sama,“ segir Óli 

Steinn. 
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2. 

„Ég meina bara að gátan var búin til af einhverjum löngu 

dauðum kalli og þess vegna er hún svona gamaldags. 

Það skiptir engu máli!“ 

Eftir tvo klukkutíma erum við engu nær! Nokkrir 

krakkar eru sofnaðir og mér sýnist Óli Steinn og Sara 

bæði búin að gefast upp. Við Fannar erum við það að 

hárreyta hvort annað af pirringi. Á víð og dreif um 

kennslustofuna eru útkrotaðir miðar og rifin kort en við 

höfum ekki enn getað leyst gátuna. Þegar við Fannar 

byrjum enn einu sinni að rífast um hvað Bretinn í bláa 

húsinu drekkur gefst Stefanía Huld upp. 

„Þetta er fáránlegt,“ segir hún pirruð. „Þessi gáta er 

allt of erfið. Við verðum að gúgla þetta.“ 

Enn er ekkert netsamband í stofunni en Stefanía 

stekkur fram á gang til að komast á netið í símanum. Svo 

slær hún inn „Gáta Einsteins“ á Google. 

„NEI! Það má ekki svindla,“ hrópar Fannar en hann er 

of seinn. 

„Veistu … Ég er farin að halda að þú sért mann-

ræninginn, Fannar,“ segir Stefanía Huld þar sem hún 

stendur í dyrunum. „Þetta er allt bara einhver skrítinn 

leikur til að sanna að þú sért klárari en Hekla!“ 

Í sömu andrá kviknar á síma Stefaníu.  
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3. 

Vefsíðan hefur hlaðist inn og svarið við gátu Einsteins 

birtist á skjánum. 

„Sko, nú kom ekkert ‚bannað að svindla‘ og við erum 

komin með lausnina!“ Stefanía pikkar inn skilaboð og 

sendir til baka. Um leið hringir bjallan og við verðum að 

drífa okkur því í næsta tíma eru íþróttir. 

Stefanía Huld starir á símann sinn, sem er hljóður sem 

gröfin. 

„Mannræninginn svarar örugglega bráðum og segist 

vera búinn að sleppa þeim. Kannski mætir Axel í 

leikfimi,“ segi ég til að hughreysta Stefaníu. 

„Kannski … vonandi,“ svarar hún. „Ég varð bara svo 

pirruð á því hvernig Fannar talaði við þig. Hann heldur að 

hann sé gáfaðri en allir í heiminum.“ 

Hún var bara að verja mig. Mér hlýnar að innan, eins 

og einhver strjúki hjartanu í mér með heitum þvottapoka. 

Við göngum saman aftur fyrir skólabygginguna að 

íþróttahúsinu. Á leiðinni hittum við bróður Stefaníu og 

vini hans í fyrsta bekk. Þeir hoppa um lóðina í skotbolta 

og ég öfunda þá af að vera ekki í sömu vandræðum og 

við. Stundum vildi ég óska að ég væri komin aftur í fyrsta 

bekk. 

Bróðir Stefaníu er algjört krútt. Hann er með eldrautt 

hár sem stendur í allar áttir og annar sokkurinn er yfir 

buxnaskálminni.   
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4. 

Mig langar svo í lítinn bróður en nýi kærastinn hennar 

mömmu er alveg sextíu og eitthvað ára svo það er ólík-

legt að það komi lítið barn þeim megin. Pabbi segir að 

hann eigi nú þegar besta barn í heimi og þurfi ekki fleiri. 

Ég þarf kannski ekki mörg systkini eins og Stefanía en 

mér finnst glatað að eiga ekki eitt einasta. Þegar ég verð 

fullorðin ætla ég að eignast að minnsta kosti fjögur börn 

og ættleiða örugglega fimm í viðbót. Það er sko til fullt af 

litlum börnum sem eiga ekki foreldra. Þau verða auðvitað 

öll orðin stór þegar ég er tilbúin að ættleiða … En svo 

fæðast alltaf fleiri börn. Ég lærði í skólanum að á hverjum 

degi fæðast 350.000 börn í heiminum. Jafnmörg og allir 

Íslendingar — á hverjum einasta degi! Kannski þarf ég að 

ættleiða fleiri en fimm. 

Í íþróttahúsinu eru alltaf læti, meira að segja frammi í 

anddyri. Mestu lætin eru reyndar í íþróttakennurunum 

tveimur, sem eru ofvirk systkini á fimmtugsaldri. Þau eru 

alltaf að keppa sín á milli! Þau hafa farið í keppni í að 

klifra upp reipin, keppni í að ganga frá boltunum og 

meira að segja keppni í að lesa upp! 

Á meðan ég klæði mig í íþróttafötin fer ég aftur að 

hugsa um gátuna hans Alberts Einsteins.  
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5. 

Eftir að Stefanía fann svarið á netinu varð ég auðvitað 

fegin en líka pínulítið svekkt að hafa ekki getað leyst 

hana sjálf. Hefði ég bara fengið fimm mínútur í viðbót … 

Sem betur fer er píp-test svo ég næ að gleyma mann-

ræningjanum í smástund. Það er svo erfitt að hugsa 

þegar maður nær varla andanum. Stefanía Huld ætlaði 

reyndar að sleppa íþróttum en ég náði að telja hana á að 

vera með og lofaði að hlaupa jafnhægt og hún í píp-

testinu. Það er allt í lagi þótt ég fái lélega einkunn í 

íþróttum. Mér finnst mikilvægara að nýju vinkonu minni 

líði vel. 

Vinkonu. Það er langt síðan ég notaði þetta orð. 

————— 

Bjallan hringir inn í síðasta tíma dagsins og við 

hlaupum eins og fætur toga að stofunni, spennt að sjá 

Axel og Báru aftur. 

Óli Steinn fer ekki einu sinni úr skónum heldur stekkur 

beina leið að hurðinni og hrindir henni upp. Ég býst við 

að heyra hávær fagnaðarlætin í þeim vinum fram á gang 

en nístandi þögnin segir mér að eitthvað sé ekki eins og 

það á að vera. Ég verð samferða Stefaníu að stofunni og 

er svo stressuð að mig dauðlangar að lauma lófa mínum í 

hennar. Þessi hræðilega martröð verður að taka enda.  
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6. 

Stofan er mannlaus, fyrir utan Óla Stein, sem stendur 

sem frosinn við kennaraborðið. Fyrir framan hann er 

skókassi sem á er skrifað með rauðum tússpenna: 

BANNAÐ AÐ SVINDLA! 

Við bíðum með að opna kassann þar til hinir krakkarnir 

koma inn í stofuna. Ég held að innst inni þori ekkert 

okkar að kíkja. Þegar Sara kemur loksins inn líður 

hræðslan aðeins úr mér. Þetta verður allt í lagi. Við erum 

saman í þessu. Hún tekur kassann og opnar hann 

varlega. 

Það þorir enginn að anda og í smástund er eins og 

tíminn standi alveg grafkyrr. 

„Hvað er í kassanum?“ öskrar Óli Steinn, greinilega 

skíthræddur því hann er kominn upp á borð innst í 

stofunni. 

Sara dregur andann djúpt og ræskir sig. Svo seilist 

hún ofan í og dregur upp úr honum nokkuð sem ekkert 

okkar hefði getað giskað á. 

Upp úr kassanum kemur hár. 

Ekki eitt hár heldur heilu lúkurnar af hári. Fullt af ljósu 

síðu hári. Hárið af Axel. Undir því er hrúga af kastaníu-

brúnu hári Báru. 

Við tökum andköf og Óli Steinn blótar eins og rappari. 

„Ertu ekki að fokking djóka í mér? Axel var að safna 

sko! Það má ekkert bara ræna saklausum strák og klippa 

af honum hárið. Ég kæri þennan helvítis mannræningja.“  
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7. 

Óla Steini er mikið niðri fyrir og ég skil hann vel. Ég 

hugsa til Báru og fallega hársins á henni sem hún greiðir 

oft upp í hátt tagl. Greiddi. Hún er örugglega líka flott 

með stutt hár, en kannski tók mannræninginn það allt og 

hún er bara alveg sköllótt! Ég hef tvisvar séð sköllóttar 

konur. Önnur var mjög lasin en hin var módel á 

Instagram. Einu sinni, þegar ég var lítil, lét mamma 

klippa hárið á mér og um kvöldið grét ég mig í svefn. 

Næsta dag hjálpaði mamma mér að klippa uppáhalds 

Barbie-dúkkuna mína stutt og þá leið mér aðeins betur 

því við vorum eins. 

Stefanía Huld er byrjuð að snökta við hliðina á mér. 

„Þetta er allt mér að kenna. Hann klippti hárið af þeim 

af því að ég fann lausnina við gátunni á netinu. Ég 

svindlaði ...“ 

Í smástund segir enginn neitt því það er nokkuð til í 

þessu hjá henni. En við vorum engu nær og hver veit 

hvað hefði gerst ef við hefðum svarað vitlaust. Þögul set 

ég höndina á öxlina á henni en dettur ekkert í hug til að 

segja sem gæti látið henni líða betur. Óli Steinn er fyrstur 

til að rjúfa þögnina. 

„Nei. Þetta er ekkert þér að kenna.“  

Ég finn hvernig Stefanía andar léttar og sjálf er ég 

dauðfegin að Óli Steinn skuli eiga sér mýkri hlið. Hann 

heldur áfram að tala.  
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8. 

„Þetta er allt þessum helvítis mannræningja að kenna. 

Við verðum að gera eitthvað! Í alvöru, krakkar, hvað 

eigum við að gera?“ 

„Ekkert …“ segir Fannar allt í einu og virðist alveg 

uppgefinn eftir langan og strembinn dag. 

Óli Steinn sprettur reiður á fætur. „Ha? EKKERT?  

Ætlar þú að láta vin minn drepast í höndunum á 

mannræningja?“ 

„Bíddu hægur Óli,“ segir Fannar og bendir okkur að 

koma til sín. Svo lækkar hann róminn niður í næstum 

ógreinanlegt hvísl. Við höldum niðri í okkur andanum til 

að heyra hvað hann segir. 

„Við getum ekkert gert. Ekki á meðan mannræninginn 

heyrir hvert einasta orð sem við segjum.“ 

––– 

Við ákveðum nokkur að hittast úti eftir skóla. Einhvers 

staðar þar sem mannræninginn hefur hvorki myndavélar 

né hlerunarbúnað. Stuttu síðar erum við mætt inn í 

timburkastala á leiksvæði litlu krakkanna. Stefanía Huld 

er gerð að dyraverði og látin halda litlu krökkunum úti á 

meðan við hin ræðum mögulegar björgunaraðgerðir. 

„Hinn huglausi mannræningi mun halda áfram að leika 

sér að okkur svo lengi sem við leyfum honum að komast 

upp með það. Nú liggur á að bjarga Báru og Axel áður en 

það er um seinan.“  
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9.  

„Huglausi?“ spyr Óli Steinn. 

„Já, ég sagði það. Aðeins rolur og hugleysingjar myndu 

ráðast á þig úr launsátri í stað þess að horfa beint í 

augun á þér og skora þig á hólm. Til dæmis í eitt stykki 

heiðarlega skák, nú, eða rökræðukeppni.“ 

„Þú ert svo ruglaður,“ fussar Óli Steinn en honum 

stendur ekki á sama um vin sinn og er greinilega að 

reyna að halda aftur af sér. Við skoðum aftur öll skila-

boðin frá mannræningjanum í örvæntingarfullri leit að 

vísbendingum. 

„Hérna!“ hrópar Óli Steinn og bendir á skjáinn. Undir 

síðustu skilaboðum mannræningjans sést dökk mynd af 

herberginu þar sem Bára og Axel eru í haldi. Þegar hann 

súmmar inn sést í stóra sprungu, frá miðjum vegg niður 

að gólfi. 

„Hvað er málið, Óli Steinn?“ spyr Fannar spenntur. 

„Þetta er sprungan mín! Þegar ég var í 2. bekk 

dúndraði ég einhverjum óþolandi krakka í vegginn sem 

vildi ekki hætta að syngja eitthvert glatað lag.“ Óli Steinn 

virðist stoltur, vonandi af uppgötvuninni frekar en að hafa 

kastað krakka utan í vegg. „Sprungan var ekki alveg 

svona stór en svo hélt ég áfram að sparka í hana á 

meðan starfsfólkið í frístund skammaði mig. Ég veit 

nákvæmlega hvar þetta er! Þetta er í bleika húsinu bak 

við íþróttahúsið!“  
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10.  

Sprungan … sé myndin tekin inni í bleika húsinu þá eru 

Bára og Axel hér, á skólalóðinni, aðeins örfáa metra frá 

okkur! Við eyddum tveimur dögum í að leysa gátur þegar 

við hefðum getað snúið vörn í sókn miklu fyrr. Kannski 

voru vísbendingar í allra fyrstu skilaboðunum en við 

vorum of upptekin af að gera eins og okkur var sagt til að 

taka eftir þeim. 

Ég er komin með ógeð á að gera eins og mér er sagt. 

Mig langar helst að brjóta upp dyrnar á bleika húsinu, 

sparka í sköflunginn á mannræningjanum og skera í 

sundur reipið sem heldur Báru og Axel föstum. Hringja 

svo í lögguna og láta hana taka mannræningjann fastan. 

Ég á víst ekki handjárn. Kannski gæti ég notað reipið til 

að handsama hann … ég vakna upp af dagdraumunum 

þegar Fannar réttir höndina að Óla Steini. 

„Vel af sér vikið, félagi.“ Fannar er formlegur eins og 

alltaf en þó einhvern veginn afslappaðri en áður. 

Sara fagnar með því að faðma þá að sér og svo kyssir 

hún Óla Stein á kinnina. Ég finn fyrir sting í maganum. 

Líklega er ég bara svöng. Ég var svo spennt að fá kenn-

arann aftur í morgun að ég gat ekki borðað. Þessi stingur 

í maganum líkist þó frekar kitli eða einhvers konar flögri 

en hungurverkjum.  
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11.  

„Og hvað? Ætlum við að brjótast þarna inn að frelsa þau 

eða hanga í kastalanum eins og smábörn?“ segir Óli 

Steinn æstur. 

Við ákveðum að fara heim til Söru til að kortleggja 

næstu skref. Hún býr með foreldrum sínum á efstu hæð í 

blokk við hliðina á skólanum. Í sameign blokkarinnar er 

risastórt leikherbergi með sófa þar sem við getum verið í 

friði. Ég hef aldrei komið heim til Söru áður en mig hefur 

oft langað að hringja dyrabjöllunni og spyrja eftir henni. 

Kannski geri ég það einn daginn. Nú veit hún alla vega 

hvað ég heiti. 

Við þorum ekki annað en að fara vel varin í björgunar-

leiðangurinn og grípum því með okkur trésverð og fleira 

sem við finnum í dótakassa leikherbergisins. Þar er líka 

lítil Nerf-byssa sem Óli Steinn hleður með sex skotum. 

Við grípum nokkra reiðhjólahjálma úr hjólageymslunni og 

ég vopna mig með spreybrúsa sem ég veit ekki enn 

hvernig á að gagnast en hann er það eina sem ég finn í 

fljótu bragði. 

Það er byrjað að rökkva þegar vígaleg sérsveitin úr 

6. BÖ leggur af stað í átt að bleika húsinu. 

Húsið var sett upp á lóðinni fyrir mörgum árum þegar 

það voru svo margir nemendur í skólanum að hann var 

við það að springa.  
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12.  

Frístundastarfið nýtti húsið í nokkur ár en nú er það 

sjaldan notað. Þetta er algjört hreysi, lekur á nokkrum 

stöðum og gluggarnir fjúka alltaf upp í vondu veðri. 

Þótt ég hafi bara verið í fyrsta bekk man ég vel eftir 

deginum þegar sprungan kom í vegginn. Þetta var á 

föstudegi eftir langa rigningarviku. Starfsmennirnir áttu í 

mestu vandræðum með að hafa stjórn á krökkunum, sem 

hlupu öskrandi inn og út úr rigningunni. Gólfdúkurinn var 

þakinn drullugum fótsporum eftir Óla Stein því hann hafði 

fengið ný stígvél í sjö ára afmælisgjöf og neitaði að fara 

úr þeim. 

Ég sat við háa borðið með vinkonu minni. Okkur fannst 

svo sniðugt að hún héti Perla og væri að perla og við 

hlógum og skemmtum okkur vel, eins og alltaf í frístund. 

Rigningin barði gluggana og ég heyrði stöku regndropa 

detta úr loftinu ofan í hálffullar fötur á gólfinu. Svo hljóp 

Óli Steinn þvert yfir herbergið á drullugum stígvélunum 

og söng hástöfum „mér finnst rigningin góð“. 

Allt í einu kom stelpa í þriðja bekk, lyfti honum upp, 

sagði honum að halda kjafti og fleygði honum utan í 

vegginn. Það var allt í blóði á gólfinu og Óli Steinn grét 

sárt því hann var með risastórt gat á höfðinu. Svo var 

hann borinn yfir í stóra húsið, til hjúkrunarfræðingsins. 

Blóðið var þurrkað upp og okkur sagt að halda áfram að 

perla.  



 

20 Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk 

13. 

Ég vona að það sé ekkert blóð þar núna. Við verðum að 

hafa hraðar hendur til að bjarga Báru og Axel áður en illa 

fer. Frá skólabyggingunni sjáum við að ljós logar í bleika 

húsinu. Það er orðið nógu dimmt til að við ættum að geta 

laumast þangað án þess að vekja athygli mannræningjans. 

Ég sé Báru og Axel fyrir mér með hendur bundnar fyrir 

aftan bak. Vonandi erum við ekki of sein. 

„Núna,“ hvíslar Sara, sem stendur fremst eins og 

fæddur fyrirliði. 

Við fetum okkur varlega yfir skólalóðina og um leið 

byrjar að dropa úr dökkum himninum. Þegar við 

komumst loks að bleika húsinu hafa droparnir marg-

faldast og eru orðnir að hellidembu. Óli Steinn er fyrstur 

að húsinu og ég heyri að hann er orðinn mjög stressaður, 

jafnvel hræddur, því hann andar svo hratt og hátt. Allt of 

hátt. Það verður einhver að sussa á hann svo mann-

ræninginn heyri ekki í okkur! 

Sara, Stefanía og Fannar labba hringinn í kringum 

húsið til að leita að inngönguleið og ég er ein eftir með 

Óla Steini. 

„Ekki anda svona hátt,“ hvísla ég eins hljóðlega og ég 

get. 

„Ég anda ekkert hátt,“ segir hann móðgaður. 

Óli Steinn verður aldrei móður í íþróttum. Hann er 

greinilega hræddur. Ég sé það í augum hans.  
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14. 

Rigningin safnast í polla við hliðina á okkur og ég man 

enn betur hvernig mér leið þennan hræðilega rigningar-

dag fyrir mörgum árum. Óli Steinn hefur greinilega breytt 

sögunni til að láta sér líða betur en ég veit sannleikann. 

Allt í einu finn ég til með Óla Steini. Hann er ekki 

vondur þótt hann þykist stundum vera það. En nú hefur 

mannræninginn tekið besta vin hans og klippt af honum 

allt hárið. Hvernig á nokkur að jafna sig á því? 

„Þetta reddast, Óli … ég lofa,“ segi ég hikandi og set 

höndina á öxlina á honum. „Prófaðu að anda nokkrum 

sinnum alveg rosalega djúpt …“ 

Krakkarnir læðast fram fyrir hornið. 

„Við fundum opinn glugga! Hann hefur fokið upp í 

rokinu,“ segir Fannar sigri hrósandi. 

„En þetta er mjög lítill gluggi. Við erum öll of stór til að 

komast inn um hann. Öll nema … kannski Hekla.“ Sara 

horfir beint á mig og nú er það ég sem þarf að draga 

andann djúpt. 

Ég næ ekki alveg upp að glugganum svo Stefanía ýtir 

undir rassinn á mér. Það er ömurlegt að vera minnst í 

bekknum og ég vildi miklu frekar vera há eins og 

Stefanía, þá væri ég ekki í lífshættu núna. Ég tek af mér 

hjálminn og mjaka mér inn um gluggann, niður á 

ryðgaðan stálvaskinn og þaðan á óhreint gólfið.  
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15. 

Það er vond lykt í ræstingakompunni, eins og af gömlum 

tuskum. Inn um gluggann réttir Óli Steinn mér trésverð 

og hjálminn á eftir. Við getum ekki vitað við hverju er að 

búast handan hurðarinnar en með hjálminn á höfðinu er í 

það minnsta erfiðara að rota mig. 

Í hálfa sekúndu leyfi ég mér að brosa að aðstæðunum. 

Kennara og nemanda er haldið í gíslingu í gömlu húsi og 

minnsta stelpan í bekknum er send inn með leikfanga-

vopn í von um að bjarga þeim. Þetta væri glötuð bíó-

mynd! En þetta er ekki bíómynd heldur raunveruleikinn 

og dýrmæt líf eru í húfi. 

Ég opna dyrnar fram á gang, eins rólega og ég mögu-

lega get. Um leið heyri ég dramatíska tónlist berast um 

húsið. Engar raddir, engin öskur eða óp. Bara verk eftir 

rússneska tónskáldið Rachmaninoff sem ég hef hlustað á 

hjá pabba. Hann spilar alltaf klassíska tónlist þegar hann 

er að þrífa og hækkar þá alveg í botn. Tilfinningaþrungnir 

tónarnir eru fullkominn undirleikur fyrir háskalega 

björgun þeirra Axels og Báru. 

Einhvers staðar þarna frammi er miskunnarlaus mann-

ræningi sem klippir kannski af mér allt hárið ef hann nær 

mér. Það er eins gott að planið gangi upp! 

Fyrst þarf ég að komast óséð að útidyrunum til að 

hleypa krökkunum inn.   
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16. 

Léttum skrefum tipla ég yfir ganginn og nálgast anddyrið. 

Ég heyri betur í tónlistinni þar sem ég læðist fram hjá 

hálflokuðu herbergi. Dularfulla herberginu með djúpu 

sprunguna í veggnum. Dimmir sellóstrengir bætast við 

píanóleikinn og ég finn hvernig hjartað slær hraðar í takt 

við slagverkið, sem verður sífellt háværara eftir því sem 

ég kemst nær útidyrunum. 

Skyndilega dettur allt í dúnalogn. Lágvær og viðkvæm-

ur kafli, fluttur af skjálfandi fiðlustrengjum, tekur við og 

ég get ekki hreyft mig því þá heyrist brakið í gólfinu undir 

fótum mér. Ég held niðri í mér andanum og bíð eftir 

næsta risi. Franska hornið er kynnt til leiks, loftmikið og 

silkimjúkt, og smám saman bætist við meira brass; 

básúnur og trompetar, með tilheyrandi krafti og látum. 

Núna! Ég tek síðasta stökkið, úr fatahenginu að hurðinni. 

Um leið og pákurnar glymja í eyrunum opna ég út. 

Krakkarnir stökkva inn, gegnvot eftir dembuna. 

Stefanía er vel varin undir hettunni en Sara sér ekki út úr 

augunum fyrir dropum á löngum augnhárunum. Ég rétti 

henni bréf úr vasanum og hún sendir mér bros sem yljar 

mér frá tám og upp í rjóðar kinnarnar. 

„Hvar er hann? Helvítis auminginn. Djöfull skal ég 

berja hann,“ hvíslar Óli Steinn lágt.  
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17. 

Það er eitthvað fyndið við að heyra hótunum hvíslað og 

ég á erfitt með að taka hann alvarlega. Fannar er hins 

vegar einbeittur og verulega ógnvekjandi. Hann hreyfir 

sig hratt og skýtur augunum fyrir hornið, greinilega að 

meta aðstæður. 

„Fjórir og hálfur metri að herberginu þar sem Báru og 

Axel er haldið föstum. Rúmir tveir upp í loft. Þetta er 

ekkert mál. Við króum mannræningjann af þegar hann 

reynir að flýja.“ 

„Hver segir að hann reyni að flýja? Hvað ef hann beinir 

bara byssu að þeim og neitar að láta þau laus?“ spyr 

Stefanía Huld. 

„Við verðum að lokka hann fram á gang … ná honum 

frá gíslunum,“ segir Fannar ákveðinn. 

„Ha, tók hann Gísla líka? Hver er Gísli?“ segir Óli 

Steinn ringlaður og Fannar útskýrir fyrir honum að gíslar 

séu fangar mannræningja. 

„Heyrðu, gaur, það bað enginn um íslenskukennslu,“ 

hvæsir Óli Steinn á móti. 

Sara stoppar lágvært rifrildið og minnir okkur á verk-

efnið fram undan. Við ákveðum að björgunaraðgerðin 

verði framkvæmd í sex skrefum. 

Allt í einu er áætlunin tilbúin og hver kemur sér á sinn 

stað. Ég stend við dyrnar og reyni að róa hjartað niður. 

Ég segi sjálfri mér að það sé ekkert að óttast. Þetta sé 

bara eins og hver annar miðvikudagur.  
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18. 

Óli Steinn kemur sér fyrir með Nerf-byssuna og er til-

búinn að skjóta. Hann sendir okkur merki og allir setja 

sig í stellingar. 

Þetta getur ekki klikkað. 

… en svo klikkar það allt. 

Óli Steinn hittir beint í stálpottinn en smellurinn nær 

ekki að yfirgnæfa tónlistina. Þá hleður hann fleiri skotum 

í byssuna og skýtur á allt sem gæti mögulega brotnað í 

eldhúsinu. Postulínsdiskar og glerglös detta í gólfið og 

splundrast í þúsund mola með tilheyrandi skarkala! 

Dyrnar opnast og fram stígur lambhúshettuklæddur 

mannræningi. Hann ákveður að flýja og hleypur beint 

fram í anddyri! Til mín! 

Mannræninginn stendur nú andspænis mér, örfá skref í 

burtu. Hann starir á mig, ísbláum augum, og mælir mig 

út. Ég er víst ekki stór ógn. 

Ég finn hjartað hoppa upp og niður af fullum krafti, 

eins og þindin sé trampólín. Trésverðið er hvergi sjáan-

legt. Ég hlýt að hafa gleymt því í ræstingakompunni. 

Skref fyrir skref bakka ég upp að veggnum á meðan ég 

seilist í vasann eftir einhverju til að verja mig með. Bara 

einhverju! Upp úr vasanum dreg ég spreybrúsann og 

miða á köld augu mannræningjans en hann slær til mín 

og ég enda í gólfinu. Ég rétt næ að spreyja örlitlum 

rauðum úða út í loftið áður en mannræninginn opnar 

dyrnar og hleypur út í myrkrið.   
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Önnur umferð: 
Ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk 

Inngangur kynnis 

Kristján Einarsson, sem jafnan er kenndur við fæðingarstað 

sinn, Djúpalæk í Norður-Múlasýslu, fæddist árið 1916. Sem 

barn sinnti hann hefðbundnum sveitastörfum og stundaði nám í 

Eiðaskóla og síðar Menntaskólanum á Akureyri. Hann hóf 

búskap í Hörgárdal en flutti síðan til Akureyrar og stundaði 

ýmis störf. Árið 1949 fluttu þau hjónin til Hveragerðis, þar sem 

nokkrir listamenn og rithöfundar höfðu hreiðrað um sig, en um 

þetta leyti var hann orðinn þekktur sem ljóðskáld og 

dægurlagahöfundur.  

Fyrsta ljóðabók hans, Frá nyrstu ströndum, kom út árið 1943 

og svo komu þær hver af annarri á næstu árum. Kristján naut 

listamannalauna allt frá árinu 1948. Hann fékk margs konar 

viðurkenningar fyrir ljóðlist sína, svo sem verðlaun Jónasar 

Hallgrímssonar, og verðlaun úr Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins. 

Flestir Íslendingar þekkja þýðingar Kristjáns á söngtextum í 

Kardimommubænum og Dýrunum í Hálsaskógi en þar vann 

hann mikið þrekvirki.  

Nemendur geta nú valið milli tíu ljóða Kristjáns en þau eru: 

Dökkbrúni litli lokkur Togararnir talast við 

Söngvarinn Land 

Hin fyrstu jól Fiðrildið 

Morgunböl Málsháttur 

Eitt blóm í grjóti Einu sinni var 

Óhjákvæmilegt er að nokkrir flytjendur lesi sama ljóðið, en það 

gefur okkur hlustendum færi á að njóta mismunandi túlkunar. 

Góða skemmtun!   
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Dökkbrúni litli lokkur  

Dökkbrúni litli lokkur  

sem liðast um bjarta kinn,  

þú snertir mig rétt sem snöggvast,  

þá streymdi um huga minn  

fagnaðar funabylgja,  

fegursti draumurinn.   

Dökkbrúni litli lokkur,  

þá losnaði um hverja þrá  

sem bærðist í brjósti mínu  

sem brætt hefði sólin snjá.  

Þú vaktir mig, litli lokkur,  

lífsins vormorgni á.   

Hjartkæri litli lokkur.  
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Söngvarinn  

Það voru einu sinni karl og kerling  

í koti sínu upp við reginfjöll.  

Þau áttu son er svo var undarlegur,  

að söngur var hans þrá og hugsun öll.  

Hann heyrði lag í niði vatns og vinda  

og vísur nam af fugli á grein og tjörn.  

Og sál hans var af seiði tóna ölvuð.  

Hann söng er hló og grétu önnur börn.   

Svo fór hann burt með nýja skó og nesti.  

Hann njóta vildi lífs við hljóma gnægð.  

Hann sagðist ætla að syngja fyrir heiminn,  

og safna auði, vinna lof og frægð.  

Og borgin tók við honum opnum örmum,  

en er hann skyldi syngja fyrir þjóð  

þá voru lögin gleymd og glötuð kvæðin.  

Hann gapti bara, — það kom ekkert hljóð.   
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Hin fyrstu jól  

Það dimmir og hljóðnar í Davíðsborg  

í dvala sig strætin þagga.  

Í bæn hlýtur svölun brotleg sál  

frá brunni himneskra dagga.  

Öll jörðin er sveipuð jólasnjó  

og jatan er ungbarnsvagga.   

Og stjarna skín gegnum skýjahjúp  

með skærum lýsandi bjarma.  

Og inn í fjárhúsið birtan berst,  

og barnið réttir út arma.  

En móðirin, sælasti svanni heims,  

hún sefur með bros um hvarma.   

Og hjarðmaður birtist, um húsið allt  

ber höfga reykelsisangan.  

Í huga flytur 'ann himni þökk  

og hjalar við reifastrangann.  

Svo gerir hann krossmark, krýpur fram  

og kyssir barnið á vangann.   
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Morgunböl  

Ég gekk mig til sjávar og sagði  

við sjóinn: Hæ, góðan daginn,  

hvernig hefurðu það?  

Sæmilegt veður, sólskin.  

Svafstu vel, eða hvað?   

En sjórinn leit upp og sagði,  

syfjuðum rómi: Daginn,  

geispaði súr á svip,  

ég er með hamrandi hausverk,  

var rétt að velta útaf,  

þá vakti mig skip.  
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Eitt blóm í grjóti  

Eitt blóm við jökulsins jaðar grær  

í jarðvegi mögrum og svölum.  

En harðara af sér, með hvítari blöð  

en hin sem þroskast í dölum  

við skóga skjól  

í skini frá sól.   

Ég fann það að áliðnu ágústkveldi  

í urðinni neðan við jökulinn  

er hrímþokan tár yfir heiðina felldi.   

Í kaldgráum aurnum það óbugað stóð  

sem ímynd hins saklausa, hreina  

og brosti mér við.   

Eitt blóm meðal steina.  
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Togararnir talast við  

Nú er hann Ingólfur Arnarson  

svo ástfanginn, líkt og forðum  

og heimurinn þekkir hvernig fer,  

er hjartað gengur úr skorðum —  

hann dreymir stöðugt, um dægur löng  

og dimmar fárviðrisóttur  

og sér ekki annað um höf og höfn  

en Hallveigu Fróðadóttur.   

Og Hallveigu, dóttur Fróða, finnst  

svo fallegur Ingólfs vangi.  

Er mikið þótt byrinn meti þau  

og mætast í hafi langi?  

Þá talast þau við eins og togurum ber  

sem tengd væru hjónabandi.  

En hvað það er sem þau hvíslast á  

er hulið öllum í landi.  
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Land  

Vér saman ungir eygðum land  

úr ævi vorrar sjá  

rísa hátt með hæð og skóg,  

hvítan jökul, græna tó  

og fjöll í fjarskans blá.   

Og þangað út var báti beint,  

um brotsjó aldrei skeytt.  

En bára mörg á byrðing skall  

og byrgði landsýn, hæð og fjall,  

en gegnum særok, sorta og nótt  

var sókn vor áfram þreytt.   

En árin liðu alda veg,  

vér urðum gamlir menn  

með krepptar hendur, harða brá  

og hjörtun full af landnámsþrá.  

En landið okkar sýnist samt  

í sömu fjarlægð enn.   
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Fiðrildið  

Þú gekkst út á engið græna  

þá götu sem margur fer.  

Á leið þinni fiðrildi fannstu,  

það flaug upp í hendur þér.   

Þú luktir um fiðrildið lófum  

og líf þess varð bundið þér.  

En þú ert svo þungur í vöfum,  

og það er svo létt á sér,   

að þú mátt vara þig, vinur,  

er vor yfir engið fer  

að fiðrildið fljúgi ekki  

í frelsið úr höndum þér.  
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Einu sinni var  

Svo skotinn sem hann afi var í ömmu  

var ekki margt um fjas og sundurgerð.  

Hann sendi henni bónorðsbréf í pósti  

og bað um heiðrað svar með næstu ferð.  

Hann sagðist hafa átján ær í kvíum  

og Árni hefði byggt sér hálfa Skor.  

Og félli hennar fróma svar að vonum   

þá færu þau að búa næsta vor.   

Þau giftu sig á sumardaginn fyrsta,  

og sama vorið fluttu þau að Skor.  

Þau lifðu vel og áttu börn og buru  

því bæði höfðu vilja, kjark og þor.  

Og hefði afi ekki skrifað bréfið  

og amma svarað draumi hans í vil,  

og reynst svo bæði vaxin hverjum vanda,  

ég væri sennilega ekki til.  
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Málsháttur  

Leggja skaltu á hafið, þó hnyklist ægir blár  

og hríðarbakkinn færist nær og dökkni.  

Þú mátt ekki hræðast þó hrynji um þig sjár.  

— Það er enginn verri þó hann vökni. —  

Aldrei skaltu byrgja það sem inni fyrir býr  

né æðrast þó svo sterkur maður klökkni.  

Gráttu bara, vinur þegar gæfan frá þér snýr.  

— Það er enginn verri þó hann vökni. —  


