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Stafsetningarupplestur – 1. lota 

 

Í desember fletti Steinunn Mogganum og fann auglýsingu um nýtt íslenskt ilmvatn. Það kallaðist 

Freisting og var eingöngu selt í Kringlunni. Hún ákvað að biðja Þráin að gefa sér það um hátíðirnar. 

Það ríkti gríðarleg eftirvænting hjá henni þegar hann afhenti henni pakkann á annan í jólum enda var 

hún orðin úrkula vonar um að fá nokkuð frá honum. Á gamlársdag vaknaði hún upp við vondan 

draum þegar hún áttaði sig á því að hún hafði gleymt gjöfinni hans inni í skáp. 

 

Stafsetningarupplestur – 2. lota 

 

Við förum oft í útilegur á sumrin. Í fyrra fórum við í veiðiferð austur í Mýrdal. Þar veiddum við urriða í 

Heiðarvatni. Það var dumbungur og suddi þegar við tjölduðum svo við skelltum okkur í sund. Þegar 

leið á daginn kom glampandi sólskin og blíðviðri sem hélst allan daginn og einnig þann næsta. Þessi 

ferð verður lengi í minnum höfð enda líklega allra besta veiðiferð sem við höfum farið í. 

 

Stafsetningarupplestur – 3. lota 

 

Mikill mannfjöldi var saman kominn á bryggjunni til að fagna komu bátsins sem smíðaður var í 

Þýskalandi. Ég leit yfir mannhafið og skyggndist eftir vinum mínum. Mér kæmi ekki á óvart þótt 

ég fyndi þau ekki. Líklega yrði ég að fylgjast einn með þegar nýi báturinn sigldi inn fjörðinn. Ég 

ákvað að bíða aðeins. Fólkið við kirkjuna virtist hafa besta útsýnið svo ég færði mig um set. Þá 

heyrði ég hrópað. Hópurinn minn hafði fengið sömu hugmynd. 

 

Stafsetningarupplestur – 4. lota 

 

Forstjóri fyrirtækisins sagði að árleg viðhorfskönnun sýndi breytingar á viðmóti viðskiptavinanna 

gagnvart afgreiðslufólkinu. Hann sagði þetta einstaklega góðan árangur í ljósi þess að mikil 

neikvæðni hefði ríkt gagnvart verðlagi í búðum almennt. Hann tilkynnti starfsfólki að það mætti eiga 

von á glaðningi þegar liði að jólum vegna þessa. Það greip um sig kátína hjá starfsfólkinu sem var 

örþreytt eftir mikla og þrotlausa vinnu undanfarinna mánaða. 

 



Stafsetningarupplestur – 5. lota 

 

Sólin gekk snemma til viðar þennan dag og myrkrið var svartara en verið hafði um hríð. Máninn var 

hulinn skýjum að mestu og svolítið draugalegt um að litast. Í rauninni var ekki laust við að ónot færu 

um Steinunni dóttur Þórarins þegar hún gekk yfir brúna. Það marraði í brúargólfinu undan fótum 

hennar og hljóðið minnti á drungalega sögu sem henni var gefin um jólin í fyrra. Hún var um Óðin 

sem hafði orðið úti á þessum slóðum og gekk aftur. Hann var sagður sjást við veðurskilyrði sem þessi. 

Átti þá að ráfa um og reyna að ná tali af þeim sem væru einir á ferð. Hún gaf sögunni ekki háa 

einkunn en flýtti sér þó yfir og svei mér ef hún hélt ekki niðri í sér andanum allan tímann. 

 

Stafsetningarupplestur – 6. lota 

 

Sagan af Gísla Súrssyni segir frá manni sem er dæmdur til skógargöngu. Gísli vó mann sem hann 

taldi hafa drepið fóstbróður sinn. Hefndarskyldan er mjög sterk í þessari sögu og hafi sæmd manns 

verið særð á einhvern hátt var víst að innan skamms yrði einhver drepinn. Þátttaka kvenna í þessum 

vígum er oftar en ekki lítil. Þær eiga það þó til að hvetja til víga með einhverjum hætti en oftast 

standa þær þétt við hlið manna sinna. Það á við um Auði, systur Vésteins og konu Gísla. Hún var ekki 

auðkeypt eins og Eyjólfur grái komst að oftar en einu sinni. Gísli naut aðstoðar margra góðra manna 

og kvenna í útlegð sinni en alltaf hefur verið talað um hann sem mikið hreystimenni. 

 

Stafsetningarupplestur – 7. lota 

 

Grettir dreif sig í laxveiði um leið og fór að vora. Hann setti veiðistöngina í skottið og ætlaði í þetta 

skiptið að koma heim með stærsta fiskinn. Hann hafði loksins fengið nóg af ormum í beitu og var því 

tilbúinn í veiðina. Grettir keyrði að bænum Hóli og var hugsi yfir því að hann mætti fyrstur, hann var 

vanur að vera síðastur. Grettir gekk að fossinum Faxa og fann besta veiðistaðinn. Þar fékk hann sér 

kaffi og kex. Þetta var besti tími dagsins fannst honum. 

 

Stafsetningarupplestur  –  8. lota 

 

Jónas fór í langt og skemmtilegt ferðalag í júní í fyrra. Hann fór yfir hafið á skemmtiferðaskipi sem 

sigldi frá Seyðisfirði. Þar sem Jónas er búsettur á höfuðborgarsvæðinu þurfti hann fyrst að keyra 

austur á land í bílnum sínum sem er dumbrauður jeppi. Hann ók um nótt í birtu því á Íslandi er ekki 

myrkrinu fyrir að fara á þessum árstíma. 


