
              Efnisyfirlit

Nokkur orð um nornir                                             1 
Hún amma mín                                                       6 
Hvernig þekkja skal norn                                      19 
Tilkomumikil æðsta aðalnorn                               30 
Sumarfrí                                                                44 
Ársþingið                                                               59 
Eins og steikt kleina                                      65
Formúla 86: músaframleiðsla með seinkaðri virkni  76 
Uppskriftin                                                            88 
Brúnó Herbertsson hverfur                                   97 
Þessar fornu                                                         106 
Ummyndanirnar                                                 112 
Brúnó                                                                   118 
Halló amma!                                               124
Innbrotsmúsin                                               138
Foreldrar Brúnós hitta son sinn                           148 
Áætlunin                                                              155 
Í eldhúsinu                                                           160 
Feðgarnir                                                             182 
Sigurinn                                                               187 
Músarhjartað                                                       195 
Við látum hendur standa fram úr ermum!      203





1

Nokkur orð um nornir

Í flestum ævintýrum eru nornir venjulega með 
furðulega svarta hatta, klæðast svörtum skikkjum 
og fljúga um á kústsköftum.
 En þetta er ekki ævintýri. Þetta er saga um 
ALVÖRU NORNIR.
 Ég ætla nú að segja þér hvað einkennir nornir. 
Þetta eru mjög mikilvæg atriði. Leggðu vel við 
hlustir. Þú mátt aldrei gleyma þessum orðum.
 ALVÖRU NORNIR klæðast venjulegum fötum og líta 
út eins og venjulegar konur. Þær búa í venjulegum húsum og 
vinna VENJULEGA VINNU.
 Þess vegna er svo erfitt að þekkja nornirnar úr.
 ALVÖRU NORN hatar börn af  öllum 
sálarkröftum, það er ekki einu sinni hægt að ímynda 
sér hversu mikið norn hatar börn.
 ALVÖRU NORN eyðir miklum tíma í að finna 
út hvernig hún getur losnað við öll börnin umhverfis 
sig. Hún einbeitir sér að því að búa til áætlanir sem 
miða allar að því að láta börn hverfa, eitt og eitt í 
einu. Norn getur ekki hugsað um neitt annað. Hún 
er alltaf  að pæla og plana og hræra og bæra og 
hnussa og fussa, með einstaklega blóðþyrstum 
brotavilja, meira að segja þegar hún er að vinna á 
kassanum í matvöruversluninni eða að skrifa 
viðskiptabréf  í innflutningsfyrirtækinu eða þegar 
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hún keyrir um á einhverjum eðalvagni (já nornir 
vinna við ólíkustu störf). 
 „Hvaða barn?“ spyr hún sjálfa sig daglangt, 
„hvaða barn ætti ég að velja næst?“
 ALVÖRU NORN nýtur þess að velja sér 
fórnarlamb, jafnmikið og þú nýtur þess að borða 
fersk jarðarber með rjóma.
 Markmið hennar er að ná einu barni á viku. Ef  
það verður svo eitthvað minna fer hún í vont skap. 
 Eitt barn á viku gerir 52 á ári.
 Kreista þau og kremja og láta þau hverfa.
 Þetta eru einkunnarorð allra norna. 
 Norn velur fórnarlömb sín af  mikilli nákvæmni. 
Síðan laumast hún á eftir vesalings fórnarlambinu 
eins og veiðimaður í skógi á eftir fugli. Hún læðist. 
Hún laumast. Hún færist nær og nær. Og skyndilega 
þegar hún er tilbúin: ... hvissss!  ... og hún gerir 
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áhlaup! Neistar skjótast. Eldtungur hefjast á loft. 
Olía sýður. Rottur góla. Húð skorpnar.  Og barnið 
gufar upp.
 Þú verður að skilja að norn danglar ekki í 
hausinn á börnum eða otar hnífum að þeim eða 
skýtur þau með skammbyssu. Lögreglan sér um þá 
sem gera sig seka um slík afbrot.
 Aldrei hefur tekist að góma norn. Ekki má 
gleyma því að hún er með töfra í fingrunum og 
djöfulgang í blóðinu. Hún getur látið steina hoppa 
eins og froska og eldtungur flökta um á vatni.
 Svona seiðmagn er skelfilegt.
 Sem betur fer er ekki mikið um ALVÖRU 
NORNIR í heiminum í dag. En samt eru alveg 
nógu margar til að gera mann dauðhræddan. 
Líklega eru eitthvað um eitthundrað nornir alls í 
Englandi. Í sumum löndum eru fleiri nornir og í 
öðrum löndum eru færri. Ekkert land í heiminum 
er þó alveg laust við NORNIR. 
 Nornir eru alltaf  kvenkyns.
 Ég meina ekkert illt um konur þegar ég segi 
þetta. Flestar konur eru indælar. Engu að síður eru 
allar nornir kvenkyns. Karlkyns norn er ekki til.
 Seiðskrattar eru hins vegar alltaf  karlkyns. Því 
er líka svo farið um risa. Þessir skrattakollar eru 
hættulegir. En enginn er jafn hættulegur og 
ALVÖRU NORN.



4

 Af  öllum skepnum í heiminum er ALVÖRU 
NORN sú allra hættulegasta ógn sem steðjar að 
börnum. Það sem gerir hana svo einstaklega skæða 
er sú staðreynd að hún lítur ekki út fyrir að vera 
hættuleg. Meira að segja þegar þú hefur komist að 
öllum leyndarmálum nornanna (þú færð að heyra 
um þau á eftir) getur þú ekki verið viss í þinni sök 
hvort um sé að ræða vingjarnlega konu eða norn. 
Ef  tígrisdýr gæti breytt sér í stóran hund með 
dillandi rófu, færir þú líklega upp að honum og 
klappaðir honum. Og það væri líka það síðasta sem 
sæist til þín. Sama á við um nornir. Þær líta allar út 
fyrir að vera vingjarnlegar.
 Viltu vinsamlega skoða myndina hér fyrir 
neðan. Hvor kvennanna er norn? Þetta er erfið 
spurning en engu að síður ætti hvert barn að reyna 
að hafa svar við henni á reiðum höndum.
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 Ekki er ólíklegt að norn búi í næsta húsi við þig.
 Eða að fagureygða konan sem sat á móti þér í 
strætó í morgun hafi verið norn. 
 Kannski var hún norn, konan með fallega brosið 
sem bauð þér sælgæti úr poka úti á götu í morgun.
 Hún gæti meira að segja – og nú verðurðu hissa 
– hún gæti meira að segja verið yndislegi kennarinn 
þinn sem er að lesa þessi orð einmitt núna. Virtu 
hana vel fyrir þér. Hún er kannski að brosa yfir því 
hversu fráleit þessi kenning er. Láttu það ekki villa 
um fyrir þér. Einmitt þannig birtist snilld hennar. 
 Ég er auðvitað ekki að halda því fram eitt 
andartak að kennarinn þinn sé raunveruleg norn. 
Ég er bara að segja að hún gæti mögulega verið 
norn. Sem er afar ólíklegt. En – og þetta er svo 
mikilvægt „en“ – það er ekki ómögulegt.
 Æ, bara ef  auðveldlega væri hægt að segja til 
um það hvort kona er norn eða ekki, þá gætum við 
safnað þeim saman og hent þeim í hakkavélina. En 
því miður, það er ekki hægt að segja til um það. En 
samt er hellingur af  litlum vísbendingum sem þú 
þarft að átta þig á, skrýtnir kækir sem allar nornir 
eiga sameiginlega og ef  þú veist hvaða kæki er um 
að ræða, ef  þú manst að leita alltaf  eftir þeim, áttu 
góðan möguleika á að sleppa undan því að verða 
kreistur og kraminn áður en þú nærð því að verða 
eldri.
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Hún amma mín

Tvisvar sinnum lenti ég í því að hitta norn og það 
áður en ég varð átta ára. Ég slapp heill á húfi eftir 
fyrstu viðkynningu, en ekki var ég svo heppinn í 
næsta skipti. Þú veinar alveg örugglega upp yfir þig 
þegar ég segi þér hvað kom fyrir mig. Það var alls 
ekki mér að kenna. Sannleikurinn verður að koma 
fram. Sú staðreynd að ég er enn á lífi og get talað 
við þig (hversu undarlegt sem útlit mitt er) er alfarið 
elskulegri ömmu minni að þakka.
 Amma mín var norsk. Norðmenn vita allt um 
nornir. Ástæðan er sú að í Noregi eru dimmir skógar 
og ísilögð fjöll og þaðan komu fyrstu nornirnar. 
Pabbi og mamma voru líka norsk, en við bjuggum 
í Englandi af  því að þau ráku þar fyrirtæki og ég 
hóf skólagöngu mína í enskum skóla. Tvisvar á ári 
fórum við að heimsækja ömmu í Noregi, í jóla- og 
sumarfríum. Hún var móðuramma mín og eiginlega 
eini eftirlifandi ættingi okkar. Mér þótti undurvænt 
um ömmu mína. Þegar við vorum saman töluðum 
við annað hvort ensku eða norsku. Hvort tungumálið 
sem var. Við gátum talað bæði tungumálin 
reiprennandi og það skal alveg viðurkennast að ég 
var nánari henni en mömmu minni.
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 Þegar dró að jólum fórum við samkvæmt venju 
til ömmu í Noregi, stuttu eftir sjöunda afmælisdaginn 
minn. Og þá gerðist það! Ég, mamma og pabbi 
vorum að keyra norðan við Osló á ísköldum degi 
þegar bíllinn rann út af  veginum og hentist niður 
klettagljúfur. Foreldrar mínir létu lífið í slysinu. Ég 
sat í aftursætinu með bílbelti og hlaut einungis skurð 
á ennið. 
 Ég ætla ekki að fara nánar út í þennan hræðilega 
dag. Ég skelf  allur þegar ég minnist hans. Á 
endanum komst ég í öruggt fang ömmu minnar og 
við grétum saman alla nóttina.
 „Hvað gerum við nú?“ spurði ég ömmu í 
gegnum tárin.
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 „Þú verður hér hjá mér,“ sagði hún, „ég sé um 
þig.“
 „Þarf  ég ekki að fara aftur til Englands?“
 „Nei, ég gæti aldrei sætt mig við það,“ sagði 
hún. „Aldrei nokkurn tíma.“
 Daginn eftir byrjaði amma mín að segja mér 
sögur, til þess að dreifa huga okkar beggja í þessari 
miklu sorg. Hún var mikill sagnaþulur og ég naut 
þess að hlusta á hana. Þó var það ekki fyrr en hún 
fór að tala um nornir sem ég heillaðist alveg. Hún 
var sérfræðingur á þessu sviði, það var deginum 
ljósara. Hún sagði mér líka að þessar frásagnir ættu 
sér ekki rætur í ímyndunaraflinu. Þær væru allar 
sannar. Þær væru kjarni sannleikans. Hluti af  
sögunni. Allt sem hún segði mér um nornirnar 
hefði raunverulega gerst og það væri eins gott að ég 
tryði því. Það versta við þetta allt saman, það allra, 
allra versta væri að nornir væru enn á meðal okkar. 
Þær væru um allt og það væri eins gott að ég tryði 
því líka. 
 „Ertu ekki að skálda aðeins, amma? Ertu í alvöru 
að segja alveg satt?“
 „Hjartagullið mitt,“ sagði hún, „þú átt ekki eftir 
að endast lengi í þessum heimi ef  þú þekkir ekki 
norn þegar þú sérð hana.“
 „En þú sagðir að nornir litu út eins og venjulegt 
fólk, amma. Hvernig veit ég þá hver er norn og 
hver ekki?“
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 „Hlustaðu nú vel á mig,“ sagði hún. „Þú verður 
að fara eftir öllu sem ég segi. Svo getum við bara að 
vonað að allt fari á besta veg.“
 Við vorum stödd í stóru stofunni í húsinu hennar 
í Osló og ég var að fara að sofa. Aldrei var dregið 
fyrir gluggana í þessu húsi. Í gegnum gluggann sá 
ég risastórar snjóflögur falla rólega á heldimman 
svörðinn. Amma mín var ævaforn og hrukkótt, 
þéttholda, ávallt klædd fatnaði úr blúndum, oft 
gráum að lit. Hún var eins og drottning í 
hægindastólnum sínum, sem hún fyllti alveg út í. 
Lítil mús hefði ekki komist fyrir við hliðina á henni. 
Ég var bara sjö ára og sat í hnipri á gólfinu í 
náttfötum, náttslopp og inniskóm. 
 „Geturðu svarið að þetta sé satt?“ spurði ég 
aftur og aftur. „Geturðu svarið að þú sért ekki að 
búa þetta til?“
 „Hlustaðu nú,“ sagði hún, „ég veit um hvorki 
meira né minna en fimm börn sem hafa horfið af  
yfirborði jarðar og aldrei sést aftur. Nornirnar tóku 
þau.“
 „Ég held samt að þú sért bara að hræða mig,“ 
sagði ég.
 „Ég er einungis að gæta þess að þú hverfir ekki 
eins og hin börnin,“ sagði hún. „Mér þykir svo 
undurvænt um þig og ég vil að þú sért alltaf  hjá 
mér.“
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 „Segðu mér eitthvað frá þessum börnum sem 
hurfu,“ sagði ég.
 Amma mín var eina amman sem ég vissi um 
sem reykti vindla. Nú kveikti hún í löngum svörtum 
vindli sem lyktaði eins og gúmmí sem er að brenna. 
„Fyrsta barnið sem ég vissi um að hefði horfið hét 
Ragnhildur Hansdóttir.  Hún var að leika sér með 
litlu systur sinni á flötinni þegar þetta gerðist. 
Ragnhildur var bara átta ára. Mamma þeirra sem 
var að baka brauð, kom út til að fá sér ferskt loft. 
„Hvar er Ragnhildur?“ spurði hún.
 „Hún fór með löngu konunni,“ svaraði litla 
systir Ragnhildar.
 „Hvaða konu?“ spurði mamma hennar.
 „Löngu konunni með hanskana,“ sagði litla 
systirin. „Konan tók Ragnhildi.“
 „Ekkert spurðist til Ragnhildar eftir þetta,“ 
sagði amma.
„Var ekki leitað að henni?“
 „Það var leitað dyrum og dyngjum að henni. 
Allir í bænum tóku þátt í leitinni en hún fannst samt 
aldrei.“
 „Hvað varð um hin börnin fjögur?“ spurði ég.
 „Þau hurfu nákvæmlega eins og Ragnhildur.“
 „En hvernig, amma? Hvernig hurfu þau?“
 „Í öllum tilfellum sást þessi undarlega kona á 
vappi fyrir utan hús þeirra stuttu áður en þau 
hurfu.“
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„En hvernig hurfu þau?“
 „Næsta skipti var enn undarlegra,“ sagði amma 
mín. „Þá var um að ræða fjölskyldu sem bjó á 
Holmenkollen. Uppi á vegg í stofunni var 
olíumálverk sem fjölskyldan var mjög stolt af. Það 
sýndi hóp af  öndum á grösugri flöt með búgarð í 
bakgrunn. Ekkert fólk var á myndinni. Þetta var 
stór og afar falleg mynd. En hvað um það, dag einn 
kom dóttir þeirra, Sólveig, heim úr skólanum með 
epli. Hún sagði að viðkunnanleg kona sem hún 
hefði hitt úti á götu hefði gefið sér eplið. Morguninn 
eftir var Sólveig litla ekki í rúminu sínu. Foreldrar 
hennar leituðu að henni út um allt, en fundu hana 
ekki. Skyndilega hrópaði pabbi hennar: „Hún er 
fundin! Sólveig er þarna að gefa öndunum!“ og 
benti á málverkið í stofunni. Og þar var Sólveig svo 
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sannarlega. Hún var á bæjarhlaðinu að gefa 
öndunum brauð úr brauðkörfu. Pabbi hennar rauk 
að málverkinu og reyndi að ná dóttur sinni. Það 
gagnaði lítið. Hún var hluti af  málverkinu, bara 
mynd máluð á striga.“
 „Sást þú einhvern tíma þetta málverk?“
 „Oft og mörgum sinnum,“ svaraði amma. „En 
það furðulega við þessa mynd var að Sólveig var 
aldrei á sama stað í myndinni. Einn daginn var hún 
inni í húsinu og maður gat séð hana horfa út um 
gluggann. Næsta dag var hún komin út í vinstra 
hornið og með önd í fanginu.“
 „Amma, sástu hana hreyfa sig á myndinni?“
 „Enginn sá það gerast. Hvar sem hún var á 
myndinni, hvort sem hún var í glugganum eða 
annars staðar, var hún alltaf  hreyfingarlaus, bara 
eins og hver önnur fígúra í olíumálverki. Þetta var 
allt svo undarlegt,“ sagði amma mín. „Já, afar 
undarlegt, vægast sagt. Undarlegast af  öllu var þó 
að með tímanum varð Sólveig eldri í málverkinu. 
Eftir tíu ár var litla stúlkan orðin að ungri konu. 
Eftir þrjátíu ár var hún miðaldra, en 54 árum eftir 
að þetta gerðist, hvarf  hún allt í einu út úr 
málverkinu.“
 „Heldurðu að hún hafi dáið?“ spurði ég.
 „Ja, hver veit?“ sagði amma. „Margt furðulegt á 
sér stað í heimi nornanna.“
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 „Nú ertu búin að segja mér frá tveimur börnum, 
en hvað varð um það þriðja?“
 „Þriðja barnið var Birgitta Sveinsdóttir,“ sagði 
amma.  „Hún bjó hinum megin við götuna. Dag 
einn byrjuðu fjaðrir að vaxa um allan líkama 
hennar. Á innan við mánuði breyttist hún í hvíta 
hænu. Mamma hennar og pabbi geymdu hana í 
girðingu úti í garði. Hún verpti meira að segja 
eggjum.“
 „Hvernig voru þau á litinn?“ spurði ég.
 „Brún,“ sagði amma. „Þau alstærstu sem ég hef  
séð. Mamma hennar bjó til eggjakökur úr þeim. 
Alveg einstaklega ljúffengar.“
 Ég horfði á ömmu mína sem sat þarna eins og 
forn drottning í hásæti sínu. Augu hennar voru 
ljósgrá og það var eins og þau væru að horfa langt 
inn í fjarlægðina. Vindillinn var það eina sem virtist 
raunverulegt við ömmu á þessari stundu, ásamt 
bláa reykskýinu sem liðaðist um hana.
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 „Litla stúlkan sem breyttist í hænu hvarf  ekki, er 
það nokkuð?“
 „Nei, nei, ekki hún Birgitta. Hún lifði í mörg ár 
og verpti eggjum.“
 „En þú sagðir að þau hefðu öll horfið.“
 „Ég ruglaðist aðeins,“ sagði amma mín. „Ég er 
að verða gömul. Hvernig á ég að geta munað þetta 
allt?“
 „Hvað kom fyrir fjórða barnið?“ spurði ég.
 „Það fjórða var drengur sem hét Haraldur,“ 
sagði amma. „Einn morguninn 
varð húð hans öll grágul að lit. 
Síðan varð hún hörð og stökk, 
eins og skel af  hnetu. Um 
kvöldið var hann orðinn að 
steini.“
 „Meinarðu alvöru steini?“
 „Já, granítsteini,“ sagði hún. 
„Ég get farið með þig til hans ef  
þú vilt. Þau eru enn með hann 
heima. Hann er í forstofunni, 
svona eins og lítil steinstytta. 
Gestir hengja regnhlífar sínar á 
hann.“
 Þótt ég væri mjög ungur var ég samt ekki svo 
auðtrúa að ég tryði öllu sem hún amma mín sagði 
mér. Engu að síður var frásagnarmáti hennar 
þannig að ég vissi eiginlega ekki hvort ég ætti að 
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trúa henni eða ekki. Hún var mjög alvarleg og 
hvorki vottaði fyrir brosi né bliki í auga þegar hún 
sagði sögur sínar. 
 „Segðu mér meira, amma,“ sagði ég. „Þú sagðir 
áðan að þetta hefðu verið fimm börn. Hvað kom 
fyrir fimmta barnið?“
 „Viltu prófa vindilinn minn?“
 „Amma! Ég er bara sjö ára!“
 „Mér er nokk sama hversu gamall þú ert,“ sagði 
hún, „maður fær aldrei kvef  ef  maður reykir 
vindla.“
 „Amma, hvað kom fyrir fimmta barnið?“
 „Fimmta málið,“ sagði hún og tuggði endann á 
vindlinum eins og hún væri með ljúffengan spergil, 
„var afar áhugavert. Leifur var níu ára drengur í 
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sumarfríi með fjölskyldu sinni við lítinn fjörð.  Þau 
voru í lautarferð, busluðu í sjónum og syntu út í 
litlu eyjarnar sem voru þarna rétt hjá. Leifur stakk 
sér til sunds, en pabba hans, sem hafði vökult auga 
með honum, fannst allt í einu eins og hann hefði 
verið óeðlilega lengi í kafi. Þegar hann kom aftur 
upp var hann ekki lengur Leifur.“
 „Hvað þá?“
 „Hann var orðinn að hnýsu.“
 „Nei, amma! Það getur ekki verið!“
 „Hann var orðinn að lítilli og hnubbaralegri 
hnýsu,“ sagði hún. „Alveg einstaklega vinalegri.“
 „Amma!“
 „Já, ljúfurinn?“
 „Breyttist hann í alvöru í hnýsu?“
 „Já, hvort hann gerði,“ sagði hún. „Ég þekkti 
móður hans vel. Hún sagði mér allt um þetta. Hún 
sagði mér að Leifur hnýsa hefði verið með þeim 
allan eftirmiðdaginn og leyft bræðrum sínum og 
systrum að sitja á baki sér og synt svo með þau um 
allt. Þau skemmtu sér konunglega. Að lokum veifaði 
hann þeim með hreifanum og synti á braut. Hann 
sást aldrei framar.“
 „En, amma,“ sagði ég, „hvernig vissu þau að 
þetta væri Leifur?“
 „Hann talaði við þau,“ sagði amma. „Hann hló 
og sagði brandara á milli þess sem hann fór með 
þau í salíbunur.“
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 „En varð þetta ekki rosalegt mál?“ spurði ég.
 „Nei, ekki sérstaklega,“ sagði amma. „Þú verður 
að átta þig á því að hér í Noregi erum við vön þessu. 
Hér eru nornir út um allt. Það er næsta víst að í 
götunni okkar búi norn. Jæja, nú er kominn 
háttatími.“
 „Getur norn nokkuð komið inn um gluggann 
minn í nótt?“ spurði ég og það vottaði fyrir smá 
skjálfta í röddinni.
 „Nei,“ sagði amma. „Norn færi aldrei að gera 
eitthvað heimskulegt eins og klifra upp niðurfallsrör 
eða brjótast inn. Þú ert alveg öruggur í rúminu 
þínu. Komdu nú. Ég skal breiða yfir þig.“


