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Skáldsagan Mánasteinn – Drengurinn sem aldrei var til kom fyrst út árið 2013 og sópaði að sér 

verðlaunum, hlaut t.d. Íslensku bókmenntaverðlaunin, Verðlaun starfsfólks bókaverslana og 

Menningarverðlaun DV. 

Sagan er til innbundin, kilja og rafbók. Einnig er hún aðgengileg sem hljóðbók hjá Storytel. Jóhann 

Sigurðarson leikari les. Hljóðbókin er einnig seld á diski í bókabúðum og á www.forlagid.is 

Skáldsagan Mánasteinn – Drengurinn sem aldrei var til hentar vel til kennslu í framhaldsskóla. Hún er 

stutt, margslungin og fallega skrifuð. Efnið, stíllinn og frásagnarhátturinn getur virst ungum lesendum 

ráðgáta við fyrstu sýn en þegar leiðbeiningar liggja fyrir og nemendur og kennari kafa saman ofan í 

efnið kennir ýmissa grasa og margt kemur skemmtilega á óvart. Reynslan sýnir að sagan heillar 

lesendur og dýpkar skilning þeirra á því hvað lestur góðrar bókar getur verið gefandi. Sagan er 

einstaklega myndræn og rík af stílbrögðum. Hér er því kærkomið tækifæri til að vinna með og þjálfa 

meðferð óhlutbundinna hugtaka sem nemendur læra um allt frá því í grunnskóla. 

Hér er farin sú leið að leggja til fróðleik sem kennarar með reynslu af kennslu bókarinnar hafa viðað 

að sér. Leitast er við að útskýra ýmislegt í efni og framvindu sögunnar sem nauðsynlegt er að átta sig 

á áður en farið er að kryfja textann. Það er langt frá því að efnið sé tæmandi og bent er á ítarefni sem 

kennarar geta kynnst sér. Sumu hér er beint sérstaklega til kennara öðru til nemenda. Gert er ráð 

fyrir að vinnan með söguna fái nokkuð rúman tíma. Æskilegt að 6-8 40 mínútna kennslustundir eða 6-

7 klukkutíma kennslustundir verði lagðar undir. Það er mjög sterkur leikur að tímasetja hvert skref 

nákvæmlega og hafa tímaverði úr nemendahópnum í öllum skrefum. Áhersla er lögð á samvinnu og 

samtal nemenda innbyrðis og við kennara. Gert er ráð fyrir skriflegum verkefnum; hugleiðingu og 

jafnvel ritgerð. 

 

Ýtt úr vör 
Gott er að byrja á tilhlaupi við lestur bókarinnar (e. Prereading activity). Það tekur um 30 mínútur. Sjá 

leiðbeiningar þess í fylgiskjali 1. Eftir tilhlaupið lesa nemendur söguna hver fyrir sig heima og styðjast 

við orðskýringarnar sem eru í fylgiskjali 2. Í næsta tíma leysa nemendur netpróf, 10 krossa eða 

fjölvalsspurningar. Það er lestrarhvatning og mikilvægt er að nemendur viti að prófað verði og að það 

taki 10-15 mínútur af kennslustundinni. Sýnishorn af mögulegum spurningum eru til sýnis hér aftar í 

fylgiskjali 3.  

Þá er komið að því að vinna í efni sögunnar. Góð hugmynd er að láta nemendur vinna saman í pörum 

og leysa afmarkaðar spurningar sem kennari afhendir. Hjálpargögn og ítarefni nýta nemendur til að 

finna svörin. Kennari styður við og leiðbeinir á meðan á ferlinu stendur. Þetta þrep tekur 40-50 

mínútur. Sjá bls. 9, lið 4 hér í skjalinu: Paraverkefni, umræðuhringur og hugleiðing. 
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Bókmenntafræði Mánasteins 
 

Efnið hér er einkum ætlað kennurum til að vinna upp úr í stuttar innlagnir og samræður við 

nemendur. 

Sögutími og sögusvið 

Sögutíminn er þrír mánuðir, síðsumar og haust, árið 1918 sem er skeið stórra atburða í 

Íslandssögunni. Þá geisuðu náttúruhamfarir (Kötlugos) og spænska veikin mannskæð farsótt. Fyrri 

heimsstyrjöldinni lauk og fullveldi Íslands var fagnað þann 1. desember.  En síðasti kafli sögunnar 

gerist áratug síðar eða árið 1929.  

Sögusviðið er Reykjavík sem er bær en ekki borg árið 1918. Þá bjuggu þar rúmlega 15 þúsund manns 

samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Sprotar hinnar verðandi borgar skjóta upp kollinum og í 

því samhengi er helst að nefna ýmsar stórar byggingar, á þess tíma mælikvarða, sem þegar höfðu 

verið reistar eins og Hnitbjörg listasafn Einars Jónssonar á Skólavörðuholtinu, Safnahúsið við Arnarhól 

og Hús Natans og Olsens við Austurvöll. Fjöldi ljósmynda eru til frá tímabilinu. 

Aðalpersónan Máni Steinn 

Aðalpersóna sögunnar er Máni Steinn unglingur á sextánda ári. Hann býr hjá langömmusystur sinni í 

risi í þrílyftu húsi við Miðstræti í Þingholtunum, milli Laufásvegar og Þingholtsstrætis. Hann er 

samkynhneigður, dulur, einfari, lesblindur. Hann er með rautt hrokkið hár (bls. 17). Lokaorð á bls. 85 

lýsa drengnum vel. 

Kvikmyndir eru hans ær og kýr. Hann sér hverja einustu bíómynd sem sýnd er í bíóhúsum bæjarins en 

þau eru tvö; Gamla bíó og Nýja bíó. Hann vinnur sér inn peninga með því að selja karlmönnum í 

bænum kynlífsþjónustu. Viðhorf til samkynhneigðar hefur gjörbreyst núna frá því sem var á sögutíma 

bókarinnar. Samkynhneigð var bönnuð með lögum og þeir sem gerðust sekir um að stunda hana áttu 

á hættu útskúfun úr mannlegu samfélagi. 

Í lokakafla sögunnar birtist Máni Steinn sem fullorðinn maður. Lesendur fá að heyra hvernig honum 

reiddi af frá því að hann var rekinn af landi brott eftir að hann var tekinn fastur fyrir hómósexualitet 

(bls. 107-109). Hann gengur þá undir nafninu M. Peter Carlson. Nafnið Peter í ensku er dregið af 

latneska orðinu petrus sem þýðir klettur. Nafnið er bein þýðing á norræna nafninu Steinn. Hann er 

rafvirki, aðstoðarmaður ljósa- og tökumanna í kvikmyndum og kallaður Best Boy (bls. 126. 

Helstu aukapersónur   

• Sólborg Guðbjartsdóttir sem er kölluð Sóla Guðb-. Hún er spennandi persóna og mjög 

óvenjuleg. Hún er töffari, keyrir um á mótorhjóli, hefur bílpróf og klæðir sig í leðurföt. Hún er 

vinur Mána og veit leyndarmál hans. Honum finnst hún hafa dáleiðandi augu (bls. 73). 

Mánasteini finnst hún renna saman við blóðsuguna sem Musidora leikur í kvikmyndinni 

Blóðsugurnar. Það er eftirminnilega sena í bókinni. Sóla og Máni eru tengd eins og sólin og 

máninn en þau sjást ekki saman. Samband þeirra er efni í margvíslegar pælingar. 

• Karmilla Maríusdóttir. Gamla konan sem Máni Steinn býr hjá og er sögð systir langömmu 

hans. Í lok sögunnar kemur í ljós að hún hét Karmilla Maríusdóttir og var fædd 1833. Hún er 

85 ára þegar sagan gerist.  

• Garibaldi Árnason skurðlæknir. Hann er mótsagnakennd persóna. Hann er gáfaður 

framfarasinni en hugmyndir hans um samkynhneigð er langt frá nútímalegum hugmyndum 

um hana. 
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• Guðbjörn Ólason, faðir Sólu Guðb- er ríkur góðborgari sem nýtur virðingar í bænum. 

• Friðrik Friðriksson (1868-1961) var raunveruleg persóna. Hann var prestur sem er minnst er 

fyrir aðild sína að stofnun ýmissa félagasamtaka sem höfðu mikil áhrif á þjóðlífið á Íslandi á 

20. öld. Hann kom að stofnun KFUM og KFUK 1899, Knattspyrnufélagsins Vals 1911, Karlakórs 

KFUM sem síðar varð Karlakórinn Fóstbræður 1911, skátafélagsins Væringja 1913 og 

Knattspyrnufélagsins Hauka 1931. Stytta af honum eftir Sigurjón Ólafsson stendur við 

Lækjargötu í Reykjavík (Wikipedia). 

• Flóttalegi „kóninn“ kemur við sögu í byrjun bókar og aftur í 9. kafla  (IX/xxvi).  

• Englendingurinn, einfætti og nafnlausi: Skáld og elskhugi Mána Steins. Hann fylgir honum 

síðan til Englands þegar Máni Steinn  er gerður brottrækur frá Íslandi 1918. 

Fjöldi persóna leika smærri hlutverk í sögunni en öll eru þau mikilvæg. Þá er helst að nefna „kónana“ 

eða viðskiptavini Mána Steins 

Sjónarhorn sögunnar og frásagnaraðferð 

Sagan er sögð í þriðju persónu. Sögumaður takmarkar vitneskju sína við Mána Stein og fylgir honum 

náið eftir án þess þó að lesa hugsanir hans (án þess að vera alvitur sögumaður). Sjónarhornið er 

nánast hlutlægt líkt og í Íslendingasögum. Máni Steinn stendur oftast eins og álengdar, líkt og 

áhorfandi bíómyndar. Frásagnaraðferðin minnir einnig oft á bíómyndir. Hún er ákaflega myndræn og 

stíllinn oft hraður líkt og hraðar klippingar í kvikmynd. Lesandinn þarf að horfa hratt úr einni átt til 

annarrar eins og sést strax í fyrsta kafla bókarinnar þar sem drengurinn veitir munnmök en um leið er 

lýst mótorhjólaskellum sem trufla lýsinguna (bls. 9-11). Annað dæmi er aftar sögunni þegar Máni 

Steinn á ástarleik með dönskum matrósa á meðan fullveldi þjóðarinnar fagnað með lúðrablæstri 

(101-103).  

Í sögulok stígur Sigurjón Sigurðsson (Sjón), höfundurinn sjálfur fram á sjónarsviðið og rekur ætt sína 

til bóndans Sigurðar Ásgrímssonar frá Dæli við Hópsvatna.  Lesendur mæta langafa hans sem sér sýn; 

stórt svart fiðrildi. Bósi – sjómaður, alkóhólisti, bókamaður, sósíalisti og hommi sem deyr úr alnæmi 

(bls. 127) er föðurbróðir Sjóns og fyrirmyndin að persónu Mána Steins. 

Sagan er nokkurn veginn línuleg frásögn og gerist á fáum mánuðum. Síðan líður áratugur og Máni 

Steinn kemur aftur heim til Íslands breyttur maður með nýtt nafn.  

Textinn er knappur, ljóðrænn og á köflum súrrealískur. Víða mætti líta á heilu kaflana sem örsögur 

eða prósaljóð. 

Frá blaðsíðu 52 til 65 er óráði Mána Steins lýst þegar hann glímir við spænsku veikina. Mörgum 

nemendum þykir þessi frásögn ruglingsleg og illskiljanleg enda beitir Sjón hér súrrealískum lýsingum. 

Það er mikilvægt að útskýra þær. Máni Steinn  byrjar að veikjast og sér sýnir sem lýst er á bls. 52. Á 

hann sækir sýn sem honum tekst ekki að hrista af sér. Hún er fyrirboði um dauðastríðið sem hann á 

eftir að heyja í veikindunum. Sýnin endar á því að hann sér móður sína sem er löngu látin. Í kafla V er 

hann fárveikur og með óráði. Hér blandast saman veruleiki og draumar hans sem eru í raun martraðir 

og sýnir sem hann sér. Lýsingin er mjög listræn og falleg þegar henni er gefinn gaumur. Sem dæmi má 

taka sýnina þegar mynd gömlu konunnar blandast saman við minningu um móðurina sem hann missti 

í bernsku, annað dæmi er yfirgengilegi hitinn þar sem honum finnst hann vera í kompunni þar sem 

kvikmyndavélin er og þriðja dæmið er hryllingurinn þegar dauðinn birtist honum sem vera í 

mannsmynd sem reynir að lokka hann til sín. Á þessum síðum blandast saman draumaórarnir og 

kvikmyndaástríðan. 
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Draumar og sýnir koma víða við sögu og eru líkt og í öðrum mörgum öðrum bókum vísbendingar um 

það sem koma skal. Í kafla I iii (bls. 16 og 17) er draumi Mána Steins lýst. Þarna er súrrealísk lýsing 

sem er ekki öll þar sem hún er séð. Máni sér kónann sem hann þjónustaði í Öskjuhlíðinni kvöldið 

áður. Hann sér ríkmannlegt heimili kónans sem sýnir að samkynhneigð fyrirfinnst í heimi hárra sem 

lágra. Kóninn sækir kistil bak við málverk sem Mána Steini finnst vera af svitabæ þar sem hann átti 

heima með móður sinni. Úr kistlinum (skartgripaskríni?) dregur kóninn upp rauðhært hrokkinhært 

höfuð og leggur það á koddann við hlið sér í rúminu. Mánasteinn þekkir sitt eigið höfuð. Þarna 

breytist sjónarhornið líkt og í kvikmynd og Máni horfir nú á höfuðlausan líkama sinn með augunum í 

höfðinu. Líkaminn og höfuðið eru aðskilin, líkt og líkami og sál sem eru sundruð en hlutar af sömu 

heild. Annað dæmi eru sýnirnar sem Máni Steinn sér þegar hann er að veikjast af spænsku veikinni 

(bls. 52-53.) Þarna blandast saman veruleiki Mána, óljósar minningar um móður hans og 

ævintýraheimur kvikmyndanna. Smám saman nær sóttin tökum á honum og óráðið tekur við. Á bls. 

65 umbreytist hinn sjúki líkami Mána Steins í þvott sem er skellt í taurullu, hengdur upp á snúru. Sóla 

Guðb- kemur þangað niður og klæðir sig í hann. Ekki er laust við að þetta sé kostulegt og fyndið en 

um leið dæmi um sterk tengsl þeirra tveggja sem þarna verður að samruna þeirra. 

Skýringar 
Listinn sem hér er settur fram er gerður í samvinnu við kennara og nemendur. Gott er að nemendur 

fái aðgang að honum áður en þau byrja að lesa. 

 

Friðrik Friðriksson og Væringjarnir 

KFUM og KFUK er æskulýðshreyfing, stofnuð 1899, sem hefur að 

markmiði að  vekja trú á Krist og kalla til þjónustu í ríki hans, efla 

trúarlíf og siðferðiskennd og hlúa að andlegri, líkamlegri og 

félagslegri velferð. Aðferðafræðin er aðferð Jesú Krists: Að mæta 

hverri manneskju af umhyggju, kærleika og virðingu eins og segir á 

heimasíðu hreyfingarinnar sem starfar enn þann dag í dag. Hún 

rekur m.a. sumarbúðir í Vatnaskógi og Vindáshlíð á sumrin. 

Fyrirmynd samtakanna var sótt til Bandaríkjanna þar sem hún er 

yfirleitt skammstöfuð YMCA/YWCA. 

Væringjar voru norrænir víkingar sem voru á mála hjá keisaranum í 

Miklagarði í kringum árið 1000. Orðið var einnig haft í byrjun 20. 

aldar um unga Íslendinga sem fóru utan að leita sér fjár og frama 

meðal stórþjóða heimsins. 

Gamla konan sem Máni býr hjá kemur honum í hóp Væringja séra 

Friðriks (bls. 21-22). Ekki féll hann í kramið þar en þetta varð samt örlagaríkt skref í lífi drengsins. 

Væringjunum er boðið á kvikmyndasýningu í Gamla bíó og þar með sá hann sína fyrstu kvikmynd. 

Þessi reynsla breytti lífi hans svo um munaði (bls. 23) en leiðir hans og Væringja séra Friðriks, "ímynda 

karlmennsku framtíðar, skildu. 
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Hver var Muggur? 

Muggur hét Guðmundur P. Thorsteinsson (1891-1924). Hann var 

myndlistarmaður, rithöfundur  og leikari sem líklega var samkynhneigður. Hann  

samdi, t.d. Söguna af Dimmalimm og kvæðið Tíu litlir negrastrákar. Hann lék eitt 

aðalhlutverkið í fyrstu íslensku kvikmyndinni; Saga Borgarættarinnar frá 1921. 

Þetta er ljósmyndin af Muggi sem lýst er í Mánastein á bls. 37. 

 

Bíó í Reykjavík 1918  

Máni Steinn fer í tvö kvikmyndahús; Gamla bíó og Nýja bíó. 

Gamla bíó hið eldra gekk undir nafninu „Reykjavíkur 

Biograftheater“ og var starfrækt frá 1906 - 1927 í Fjalakettinum, 

sögufrægu húsi sem stóð í Aðalstræti 8. Þar voru sæti fyrir 300 

manns. Fjalakötturinn var rifinn þrátt fyrir harkaleg mótmæli 

árið 1985. Árið 1927 færðist Gamla Bíó yfir í Ingólfsstræti. Þar 

sóttu Reykvíkingar kvikmyndasýningar allt til ársins 1980 þegar 

Íslenska óperan keypti húsið og fékk því nýtt hlutverk. Árið 1912 hófst rekstur Nýja bíós í húsi Hótels 

Ísland sem var um það bil þar sem Ingólfstorg er núna. Nýja bíó var starfrækt í hótelinu til 1920 þegar 

það flutti í eigið hús við Lækjargötu. Bíósýningar voru í Lækjargötunni til ársins 1987 en húsið brann 

ári síðar (wikipedia). 

Kvikmyndir voru svarthvítar og þöglar. Tónlistarfólk lék á hljóðfæri, oftast píanó, á meðan á sýningu 

myndanna stóð. Í bókinni eru nokkrar frægar kvikmyndir og leikarar nefnd. Einfaldast er að leita að 

þeim á netinu og sækja myndir til í sýna í umræðuhring. Ljósmyndin sýnir leikkonuna Musidoru í 

hlutverki sínu í kvikmyndinni. Kvikmynd Louis Feuillade Les Vampires er aðgengileg í fullri lengd á 

Youtube. 

 

Spænska veikin 

Fróðleiksfúsir nemendur vilja oft fá dýpri þekkingu á einstökum 

atriðum sem varða söguþráð.  Mýmargar heimildir eru til um 

spænsku veikina. Hver og einn kennari verður að meta hversu 

djúpt er farið í umfjöllunina. En hér eru nefndar þrjár heimildir 

sem gagnlegt er að benda á. Það eru Vísindavefurinn, bók 

Gunnars Þórs Bjarnasonar Spænska veikin og  grein úr 

Læknablaðinu. 

Spænska veikin gekk í tveimur bylgjum á Íslandi. Á bls. 25 er sagt 

að Máni Steinn hafi legið hundveikur í fimm daga um sumarið. Það er fyrri bylgjan.  

Aðgengilegar og hæfilegar upplýsingar um spænsku veikina eru á Vísindavef HÍ.  

Í bók Gunnars Þórs Bjarnasonar Spænska veikin má lesa um hvernig veikin geisaði í Danmörku og 

barst þaðan hingað til lands með farþegaskipinu Botníu. Þar segir m.a. frá 19 ára gamalli  stúlku 

Elísabetu Helgadóttur sem kemur með skipinu til landsins. Hún smitar bróður sinn ungan 

vélskólanema. Gunnar Þór nefnir Mánastein, bók Sjóns á bls. 72 í þessu samhengi (Gunnar Þór 

Bjarnason 2020:70-74). 
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Á timarit.is er fróðlegt að skoða eintak af Morgunblaðinu 19. nóvember 1918. Þar er umfjöllun um 

veikina sem Sjón notar greinilega sem heimild. Þar er líka að sjá vægast sagt sorglegar 

dánartilkynningar.  

Í Læknablaðinu segir: Heilbrigðisskýrslur fyrir árið 1918 voru gefnar út fyrri hluta ársins 1919 og 

byggði samantektin á gögnum sem aflað hafði verið frá læknum víða um land. Upphafi faraldursins er 

lýst í miklum smáatriðum, en skipverjar og farþegar á farþegaskipinu Botníu, flutningaskipinu 

Willemoes og togaranum Víði báru veikina til landsins: „Stúlka kom með skipinu og lagðist hún degi 

eftir komu sína. Var hún líklega fyrsti sjúkl. Hún hafði hitt bróður sinn, lærisvein á vjelstjóraskólanum, 

er hún kom, og sýktist hann 1-2 dögum síðar en svo hver af öðrum af lærisveinum vjelstjóraskólans, 

svo og skólastjóri. Áður en skólastjóri lagðist, talaði hann við mann úti á götu, og lagðist sá skömmu 

síðar og kvaðst enga aðra orsök vita til smitunar en samtal þetta. Frá lærisveinum vjelstjóraskólans 

breiddist svo veikin með geysihraða um allan bæinn...“ (Magnús Gottfreðsson. 2008.)  

Ef þessar frásagnir eru bornar saman við lýsingu Sjóns í Mánasteini sést vel hversu nákvæmlega hann 

notar heimildir um veikina en færir þær í listrænan búning. Hér er svartur steinn í silfurhring kysstur. 

Er það kannski mánasteinn sem getur verið svartur? Pilturinn segir um leið og hann kyssir steininn 

svarta: „„Systa“ er best! Verst að hún skuli ekki geta verið með þeim í kvöld, hún er eitthvað slöpp 

eftir siglinguna“ (bls. 26). Hér liggur meira undir en virðist við fyrstu sýn því systirin er sýkt af spænsku 

veikinni og hringurinn líklega smitleið. 

 

Stílbrögð 
Endurtekningar 

Endurtekningar eru algengt stílbragð í sögunni og mjög áhrifaríkt. Gott dæmi um það er fyrsta 

textabrotið á bls. 48 þar sem ástandinu í miðbæ Reykjavíkur er lýst. „Ekkert“ og „enginn“ er 

síendurtekið og undirstrikar allt sem er óeðlilegt í bænum. Textabrotið enda svo á upptalningu 

andstæðna sem eru afar áhrifarík. Þetta stutta brot segir mjög mikið í fáum en afar skýrum og 

ljóðrænum dráttum. Annað dæmi er á bls. 60-62 í miðjum óráðskaflanum þar sem Máni Steinn berst 

fyrir lífi sínu og frásögnin er mjög súrrealistísk. Svört vera í mannsmynd (Dauðinn?) birtist honum og 

klifar á orðunum „Aðeins nær, vinur, aðeins nær.“ Endurtekningin undirstrikar ógn og skelfingu 

martraðarinnar og í hversu mikilli lífshættu Máni Steinn er. 

Á bls. 63-65 heldur martröðin áfram. Drengurinn upplifir sjálfan sig sem blóðsugu en svo stíga 

þvottakonur inn á sviðið, þvo hann og hengja upp á snúru. Þennan kafla mætti túlka sem svo að Máni 

Steinn sé kominn yfir það versta og sé að sigrast á pestinni. Í næsta kafla kemst hann til meðvitundar. 

Hliðstæður og andstæður 

Máni Steinn og Sólborg, Sóla Guðb-, eru í senn andstæður og hliðstæður. Þau heita nöfnum mánans 

og sólarinnar. Sólin skín á jörðina á daginn en lýsir mánann upp á nóttunni sem síðan varpar skini sínu 

á jörðina þá.  Þau eru á svipuðum aldri. Hann er samkynhneigður. Það er spurning hvort hún sé það 

líka. En hún lifir lífi sem er ólíkt því sem stúlkur og konur lifðu á fyrri hluta 20. aldar. Hún er mikill 

töffari, klæðir sig oft eins og strákur, keyrir um á öflugu mótorhjóli og keyrir bíl. Einungis örfáar konur 

höfðu bílpróf árið 1918. Þau tvö eru vinir, virða og skilja hvort annað. Samband þeirra vekur margar 

spurningar.  
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Á bls. 16 eru dregnar upp magnaðar hliðstæður þegar fólk er saman safnað á Skólavörðuholti að 

næturlagi og horfir á rauðtóna litadýrðina á himninum sem orsakast af eldgosinu í Kötlu en Máni 

Steinn sér ekkert nema rauða klútinn frá Sólu. 

Vísanir og tákn 

Sagan er rík af vísunum og táknum. Hér eru dæmi um vísanir. 

(Bls. 12) ... stúlka engum öðrum lík, ... Setningin er vísu í ljóðið „Fröken Reykjavík“ eftir Tómas 

Guðmundsson. 

(Bls. 65) … fuglinn í fjörunni… er vísun í vel þekktan alþýðukveðskap. 

Fuglinn í fjörunni 

hann heitir már. 

Silkibleik er húfan hans 

og gult undir hár. 

Er sá fuglinn ekki smár, 

bæði digur og fótahár, 

á bakinu svartur, á bringunni grár. 

Bröltir hann oft í snörunni, 

fuglinn í fjörunni. 

Hér mætti velta því fyrir sér hvort bröltið í snörunni sé vísun í veikindin en fuglinn í fjörunni drukknar í 

blóði Mána Steins. 

(Bls. 88) Svo eru vorar ástir/skjótar en heitar,/vér óskabörn/óhæfunnar. Í orð þessa skáldmælta, 

samkynhneigða manns er freistandi að lesa örvæntingu þess sem þarf að lifa við skömm og leynd 

vegna kennda sinna sem samfélag hans og samtími fordæmir.  

Erindið er afbökun og vísun í ljóð Jóhanns Sigurjónssonar (1880-1919) Jónas Hallgrímsson: 

Dregnar eru litmjúkar 

dauðarósir 

á hrungjörn lauf 

í haustskógi. 

Svo voru þínir dagar 

sjúkir en fagrir, 

þú óskabarn 

ógæfunnar.  

Mörg dæmi eru  um tákn í sögunni.  Bók Sölva Sveinssonar Táknin í málinu kemur að góðum notum til 

að auka skilning nemenda á hugtakinu tákn. Það liggur beint við að leita skýringa á hugtökum eins og 

blóð, fiðrildi, fugl, litunum rauður og svartur, leðurblaka, vængur, steinn … 

Nafn Mána Steins er táknrænt. Tunglið er margslungið tákn. Máninn lýsir upp vetrarmyrkrið þar sem 

það endurkastar birtu sólarinnar og litur mánans hefur mörg blæbrigði. Steinn táknar eitthvað hart, 

stöðugt og óforgengilegt. Mánasteinn er gimsteinn sem gjarnan er svartur en getur verið í ýmsum 

gráum litatónum eins og tunglið. Enski elskhuginn sem sagt er frá á bls. 28-29 kallar Mána Stein 

Moonstone sem er vísun í gimsteininn. Nemendum þykir oft tilkomumikið að skoða myndir af 

mánasteini sem eru mýmargar á netinu. Þar sést vel hversu margbreytilegur þessi eðalsteinn er. Hann 

getur verið svartur, glær eða í ótal gráum tónum. Það getur heillað nemendur að átta sig á hversu 

snjallt nafn sögupersónunnar er frá hendi höfundarins og hve mikið má lesa í það. 
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Ekki má gleyma steininum í hringnum sem ungur piltur fékk frá systur sinni sem var farþegi á skipinu 

Botníu. 

„Skammvinnur og sérstakur lífsferill fiðrilda ásamt margbreytileika þeirra eflir tákngildi þeirra,“ segir 

Sölvi Sveinsson í bókinni Táknin í málinu. Þar segir svo að fiðrildi fæðist sem egg, þroskist í lirfu sem 

hjúpaða púpu  og lifi í myrkri. Síðan brjótast þau út úr púpunni og umbreytast þau í litfögur fiðrildi. 

Fiðrildi eru því hentug myndhverfing fyrir hugmyndina um líf sálarinnar eftir líkamlegan dauða; lirfan 

táknar lífið, púpan dauðann og fiðrildið líf sálarinnar eftir dauðann.  

Myndmál 

Myndmál sögunnar er ríkulegt og ekki þarf lengi að leita til að finna dæmi um það. Persónugervingar: 

Göturnar gapa (bls. 49). Viðlíkingar: Um Sólu Guðb- er sagt á bls. 12 að hún birtist á klettabrúninni líkt 

og gyðja risin úr dýpstu hafdjúpum… Sýningarmaðurinn í Gamla bíói er stundvís sem sólin (bls. 26). 

„Hreyfing handarinnar teiknast í loftið líkt og Muggur dragi pensilstroku í tímann (bls. 37). Hér sést 

hvað Máni hefur vakandi auga fyrir myndum. Hér er rætt um myndina af Muggi hér að ofan. Margar 

glæsilegar viðlíkingar eru á bls. 57. Þar er lesandi leiddur inn í sýningarklefann í bíóinu og Máni er að 

veikjast. Beinar myndir: Sjá t.d. bls. 39 þar er Sólu Guðb- lýst og á bls. 47 er sjúkdómseinkennum 

bíógesta lýst. Á bls. 110 er skýr mynd af herbergi. Hana mætti nota sem efni í teikningu. Á bls. 125 er 

skýr mynd dregin upp af gamla Indian-mótorhjóli Sólu.  

Stafarugl 

Rétt er að benda á að í nöfn kvennanna tveggja Irma Verp og Sóla Guðb- gefa kost á stafarugli sem 

bæði þýða það sama þótt annað sé á ensku en hitt á íslensku. Leikkonan Musidora var til í 

veruleikanum. Hún leikur persónuna Irma Vep í kvikmyndinni Blóðsugur en nafnið er stafarugl fyrir 

orðið Vampire. Sóla Guðb- er samskonar stafarugl fyrir orðið blóðsuga og undirstrikar nafnaleikurinn 

þá sterku tengingu á kvenpersónanna sem Máni skapar í huga sér og tignar. Orð ruglast oft í hugum 

lesblindra en Máni Steinn glímir við þann kvilla sem þarna birtist sem skondinn leikur. 

Boðskapur sögunar 

Það er gaman að verða vitni að því að nemendur fara að fá botn í söguna. Spurningin um hver sé 

boðskapur sögunnar þarf að fá góðan tíma. Nemendur sjá fljótt að hún er lóð á þá vogarskál að eyða 

fordómum gegn samkynhneigðu fólki. Sagan kveikir spurningar um kyn og kyngervi. Sagan fjallar um 

vináttu og virðingu fyrir manneskjum hvernig sem þær eru. Sóla og Máni eru frábært dæmi um það. 

Hápunktur vináttu þeirra er uppi á þakinu á Nathans og Olsens húsinu. Sóla dregur hann með sér upp 

á þak þrátt fyrir að hann sé gerður brottrækur af landinu fyrir þá skömm sem hann varð uppvís að á 

sjálfan fullveldisdaginn. - Nú horfir hún ekki niður til hans ofan af kletti eins og í byrjun sögunnar. Þau 

eru saman uppi á þaki í hæstu byggingu bæjarins og horfa yfir það sem á eftir að verða höfuðborg 

landsins. Á þeirri stundu trúir hann henni fyrir leyndarmálinu, sem gamla konan bað hann um að 

uppljóstra aldrei, leyndarmálinu um dvöl hans á holdsveikraspítalanum í Laugarnesi. Þau eru vinir þau 

eru jafningjar.  

Sagan fjallar um ást og virðingu. Máni Steinn (M. Peter Carlson) fer í kirkjugarðinn og virðir fyrir sér 

legsteininn sem hann sjálfur lét reisa gömlu konunni, langömmusysturinni sem tók hann að sér og ól 

hann upp. Steinninn er táknrænn fyrir þakklæti hans og virðingu og honum er ætlað að standa um 

ókomna tíð.  

Steinólfur Sævar (Bósi) föðurbróðir Sjóns hlýtur annars konar legstein. Af lýsingu hans á lokasíðu 

sögunnar má draga þá ályktun að líf hans hafi ekki verið dans á rósum. Fegurri eftirmæli eftir 
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ógæfusaman mann er vart hægt að hugsa sér. Það er sagan Mánasteinn – Drengurinn sem aldrei varð 

til.   
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Kennsluferlið 
1. Tilhlaup að lestri  

Tilhlaup að lestri (e.  preading activity) er skemmtilegt verkefni og gengur í raun og veru út á að 

handleika bókina og átta sig á hvernig hún birtist lesendum sínum. Sjá fylgiskjal 1. Allir eru jafnir og 

enginn þarf að skammast sín fyrir að vera ekki búin að lesa. - Rúmur hálftími ætti að duga í tilhlaupið.  

Þetta er allra fyrsta skrefið í lestri sameiginlegrar bókar. Mælt er með að nemendur sitji saman, tveir 

til fjórir saman á eyju. Það kemur ekki að sök þótt einhver sé bókarlaus. En best er að allir séu með 

sína bók. Spurningar eru lagðar fyrir og allir ræða og skrá hjá sér í það minnsta sum svörin.  

2. Orðskýringar 

Nemendur lesa bókina eða hlusta á hana heima. Mjög gott er að lesa valda kafla saman og útskýra í 

tímum. Þá má benda sérstaklega á óráðskaflana og sögulokin. Nemendur ættu að hafa aðgang að 

orðskýringunum á sameiginlegu svæði bekkjarins/hópsins. Sjá fylgiskjal 2. 

3. Krossapróf  

Aðalkosturinn við krossapróf er að nemendur, sem byrja á að leysa þau, mæta þokkalega lesnir til 

verkefnavinnu sem gerir hana ánægjulegri fyrir alla. 

Krossapróf, á blaði eða rafræn, úr efni skáldsagna eru auk þess  lestrarhvatning. Tæknin gerir 

krossapróf einstaklega kennaravæn. Hvað er þægilegra en smella á rafræna yfirferð og sjá einkunnir 

birtast?  Til að gera rafræn krossapróf að þokkalegu mælitæki er ráð að nota tæknina til að rugla röð 

svara og nota leiðir til að nota mismunandi spurningar innan prófsins eins og t.d. Inna gefur kost á. 

Einnig er mikilvægt að búa til fjölbreyttar spurningar sem ekki einungis prófa einstök smáatriði. Hér 

eru dæmi krossaspurningar úr efni Mánasteins og fjölvalsspurningar sem kennarar geta nýtt að vild 

en um leið er hvatt til að kennarar búi til  eigin spurningar sem eru í samræmi við áherslur 

kennslunnar. Hér er möguleiki á 4-5 svörum til að velja úr. Fimmti möguleikinn þyngir prófið. Sjá 

fylgiskjal 3. 

4. Paraverkefni, umræðuhringur og hugleiðing 1 

Á þessu stigi ættu nemendur að vera klárir í að vinna með texta bókarinnar. Heila kennslustund þarf 

til að leysa verkefnið sem hér er lýst. Tvö og tvö fá nemendur eina spurningu til að svara. Þau fá 30 

mínútur til að leita svara í heimildum sem kennari finnur til eða leita á neti. Kennari gengur á milli og 

leiðbeinir, svarar spurningum og leiðir áfram. Þau skrifa vandað svar við spurningunni og vitna og vísa 

í bókina máli sínu til stuðnings. Svörin eru síðan innlögn í umræðuhringinn. 

1. Aðalpersónan Máni Steinn. Hvað er vitað um fortíð hans? Hvaða hugmyndir hefur hann um 

sjálfan sig? En um aðra? Hvernig kemur hann öðrum fyrir sjónir? Hvernig er honum lýst? 

2. Aðalpersónan Máni Steinn. Hvaða hugmyndir hefur hann um framtíð sína? Hvað skiptir 

hann mestu máli? Hvað hefur mótað hann?  

3. Aðalpersónan Máni Steinn. Hvernig fóstursonur er hann? Hvernig strákur er hann? Hvernig 

þróast persóna hans í framvindu sögunnar?  

4. Aðalpersónan Máni Steinn og ástin. Hvernig upplifir Máni Steinn ást? Hvaða áhrif hefur 

ástin á líf hans?  

 
1 Ferlið sem lýst er hér í lið 3,4 og 5 kemur úr smiðju IB-kennara. Ragnhildur Richter aðlagaði ferlið að kennslu í 
skáldsögunni Afleggjarinn eftir Auði Övu Ólafsdóttur. Hér er það heimfært upp á Mánasteinn. Það hefur gefist 
mjög vel sem upplegg í umræður. 
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5. Hvernig kemur íslenskt samfélag árið 1918 fram í sögunni og hvaða hlutverki gegnir lýsingin 

á því? 

6. Hvernig kemur fram í sögunni lýsing á samfélaginu sem Máni Steinn flytur til, í útlöndum, 

og hvaða hlutverki gegnir lýsingin á því? 

7. Hvaða hugmyndir vekur titill sögunnar? Veltið fyrir ykkur bæði bókstaflegri og táknrænni 

merkingu titilsins.  

8. Gerið grein fyrir tíma og umhverfi sögunnar. Notið hugtökin ytri og innri tími í þessu 

sambandi. Lýsið umhverfi sögunnar vandlega og veltið fyrir ykkur táknrænu hlutverki 

umhverfis, til dæmis; vaxandi borg, náttúran í borginni og húsakynni. 

9. Fjallið um aðra karlmenn sögunnar en Mána Stein. Hverjir eru þeir? Hvernig er þeim lýst? 

Hvernig eru þeir? Hvaða hlutverki gegna þeir í framvindu sögunnar? 

10. Sólborg Guðbjörnsdóttir. Hvernig er Sólu Guðb- lýst? Hvaða hlutverki gegnir hún í 

framvindu sögunnar? Athugið bæði bókstafleg og táknræn atriði. 

11. Karmilla Maríusdóttir. Hvernig er gömlu konunni lýst? Hvaða hlutverki gegnir hún í 

framvindu sögunnar? Athugið sérstaklega lokakafla sögunnar. 

12. Hvaða atburðir eða ástand í samfélaginu hafa mikil áhrif á líf Mána Steins? 

Prentið út lista með spurningunum, klippið hann niður og látið hvert par draga sér eina spurningu. Ef 

pörin eru fleiri en 12 má láta fleiri en eitt par fá sömu spurningu eða semja fleiri. Betur sjá augu en 

auga. 

 

Umræðuhringur og hugleiðing strax að kvöldi dags 

Best er að umræðuhringurinn sé strax að lokinni paravinnu ef samfelldir tímar eru í boði, annars í 

næstu kennslustund. Stólum er raðað í hring. Kennari stjórnar umræðunum. Hvert par fær 3 mínútur, 

hvorki meira né minna, til að gera grein fyrir sínu svari. 

Hugleiðing byggð á þátttöku í umræðuhringnum skal skrifa strax. Að kvöldi sama dags skulu 

nemendur skila kennara hugleiðingu rafrænt, 300-500 orð, um upplifun sína af umræðuhringnum. 

Mikilvægt er að hugleiðingin sé rituð meðan umræðurnar eru nemendum enn í fersku minni. Þau 

eiga að svara spurningunni: Hvernig dýpkuðu umræðurnar skilning þinn á bókinni? 

 

Möguleg önnur ritunarverkefni 

1. Veldu þér textabrot úr sögunni og semdu ljóð sem byggist á því. 

2. Semdu sögu um líf Mána Steins í Bretlandi. 

3. Yrktu ljóð sem byggist á einhverri frásögn sögunnar. 

4. Ritgerð um Mánasteinn – Drengurinn sem var aldrei til. Hér eru mögulegar 

rannsóknarspurningar til að leggja til grundvallar fyrir ritgerð. Þrjú til fjögur ólík svör við 

hverri spurningu gætu orðið uppistaða í meginmáli slíkrar ritgerðar. 

a. Hvers vegna er Máni Steinn áhugaverð persóna? 

b. Hvaða áhrif hafa kvikmyndir á líf Mána Steins? 

c. Hvaða áhrif hafði spænska veikin á Mána Stein? 

d. Hvaða áhrif hefur gamla konan Karmila Maríusdóttir á líf Mána Steins. 
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6. Gönguferð á slóðir sögunnar í miðbæ Reykjavíkur 

Sögur lifna við ef mögulegt er að skoða slóðir þeirra. Hér fylgir leiðarlýsing um slóðir Mánasteins. Sjá 

fylgiskjal 4. 
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Tvær leiðir til að kenna Mánastein í framhaldsskóla 
 

 

Leið 1 

Tilhlaup að lestri. 

Bókin lesin heima, orðskýringar til hliðsjónar. Lestrardagbók. 

Krossapróf tekið í tíma eða heima. 

Paravinna og umræðuhringur, rituð hugleiðing samdægurs. 

Gönguferð á slóðir sögunnar í miðbæ Reykjavíkur. 

Listræn afurð byggð á efni sögunnar. 

• Teikning eða annars konar myndverk 

• Ljóð 

• Upplestur. Skil á myndskeiði eða í tíma. 

 

Leið 2 

Tilhlaup að lestri. 

Bókin lesin heima, orðskýringar til hliðsjónar. Lestrardagbók. 

Krossapróf tekið í tíma eða heima. 

Paravinna og umræðuhringur, rituð hugleiðing samdægurs. 

Gönguferð á slóðir sögunnar í miðbæ Reykjavíkur. 

Ritgerð byggð á efni bókarinnar. 
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Fylgiskjal 1 

 

Tilhlaup að lestri bókar 
Nemendur sitja 3-4 saman á eyju og hjálpast að við að svara spurningunum. 

 

1. Hvað veist þú um efni sögunnar? Ef eitthvað, hvað þá? Deildu því með hópnum. Hvaðan er 

þekking þín um bókina? 

2. Hvernig er titill sögunnar? Hvað heldurðu að hann merki? Er undirtitill?  

3. Eru kaflar númeraðir eða bera þeir titla?  Hvernig eru þeir númeraðir? (Hér mætti láta finna 

rómverskar tölur og hvernig þær virka.) 

4. Hver er höfundur sögunnar? Hvað veist þú um höfundinn? Hvað er mikilvægt að vita um 

hann? (Wikipedia kemur hér að góðu gagni.) 

5. Fyrir hverja er sagan skrifuð? Hvaða tilgang gæti höfundurinn hafa haft í huga með því að 

skrifa bókina? 

6. Bókarkápa og ljósmyndir. Ígrundið myndina. Hvað segir hún ykkur?  Eru fleiri myndir í 

bókinni? Hvað gefa þær til kynna um efni hennar? (Þetta er sérlega gott að athuga áður en 

byrjað er lesa Mánastein.) 

7. Opnið bókina af handahófi og skoðið saman eina blaðsíðu. Hvaða orð eru skrítin eða 

óskiljanleg? Skráið öll lista yfir slík orð? 

8. Lesið fyrstu efnisgrein sögunnar. Varpar lesturinn ljósi á efni sögunnar? 

9. Hvað er áætlað að það taki langan tíma að ljúka sögunni? – Hvað þarf ég að lesa mikið á dag? 

– Hvaða lestrartækni er best að nota? Allir svara. 

10. Semjið spurningu sem líklegt er að verði svarað í lestrinum. Vistið spurningarnar á 

sameiginlegu svæði hópsins/bekkjarins. 

 

Þegar þessu er lokið getur kennari rennt yfir spurningarnar, grisjað ef einhverjar eru samhljóma og 

gefið nemendum orðið. Reynslan hefur sýnt að tilhlaupið vekur jákvæðni fyrir bókum og jafnvel 

forvitni sem er gott vegarnesti fyrir lesturinn. Auk þess er tilhlaupið ágætis hópefli. 
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Fylgiskjal 2 

Orðskýringar  
Orðið samkynhneigð komst fyrst á prent árið 1987 samkvæmt ritmálssafni Orðabókar Háskóla 

Íslands. Fram að þeim tíma voru samkynhneigðir kallaðir kynvillingar.  

• (bls. 9) gómfilla: mjúki hluti uppgómsins innst í munninum. 

• (bls. 10) kóni: náungi (frekar niðrandi). Hér merki orðið viðskiptavinur eða  kúnni (danska: 

kunde) og á við þá sem kaupa vændi af Mána Steini. 

• (bls. 11) glotta: brosa hæðnislega. 

• (bls. 13) Kvikmyndin Blóðsugurnar fjallar um glæpagengi sem hrellir yfirstétt Parísarborgar og 

myrðir þá góðborgara sem þeim tekst ekki að gera sér hliðholla. „París er á röngunni, 

óútreiknanleg og banvæn […] Annar hver maður er í dulargervi, nafni og þjóðfélagsstöðu er 

aldrei að treysta – háborgarastéttin þekkir ekki sína eigin frá glæpamönnunum. Hér má túlka 

blóðsugurnar sem afbyggjandi plágu sem kallast á við spænsku veikina. Vampírur þjóðsagna 

og bókmennta eru jafnframt smitberar blóðþyrstrar plágu.2 

• (bls. 21) KFUM: Kristilegt félag ungra manna. KFUK er Kristilegt félag ungra kvenna. 

• (bls. 25) lestarhestar: Fyrir tíma vélknúinna farartækja notuð menn hesta til að flytja fólk og 

varning milli staða. Þegar margir hestar voru tengdir saman hver á eftir öðrum var það kallað 

lest. Orðatiltækið „að heltast úr lestinni“ vísar í þetta og merkir að hestur verði haltur og 

komist því ekki áfram með lestinni. 

• (bls. 28) Hótel Ísland var glæsilegast hótel landsins. Það var í nokkrum byggingum á milli 

Austurvallar og Austurstrætis, vestan megin. Það brann árið 1944. 

• (bls. 28) e. auburn hair: rauðbrúnt eða jarpt hár. 

• (bls. 28) lonníettur: gleraugu, án arma sem klemmd eru á nefið. 

• (bls. 33) skrafdrjúgur: ræðinn, til í að spjalla. 

• (bls. 38) Muggur: Guðmundur P. Thorsteinsson (1891-1924). Myndlistarmaður og leikari sem 

líklega var samkynhneigður. Hann  samdi m.a. söguna af Dimmalimm og lék eitt 

aðalhlutverkið í fyrstu íslensku kvikmyndinni; Saga Borgarættarinnar frá 1921. 

• (bls. 49) hálffertugur: þrjátíu og fimm ára. 

• (bls. 49) vanfær kona: ólétt kona. 

• (bls. 49) næðingur: kaldur vindur. 

• (bls. 50) kóklast: staulast, klöngrast. 

• (bls. 50) … til að bjarga framtíðinni: til að tryggja þeim sem yngri eru lífsnæringu. 

• (bls. 50) fordæmdur: sá sem er vonlaus um sáluhjálp eftir dauðann, dæmdur til vítis á 

dómsdegi. 

• (bls. 51) velgja: hlýja, ylur. 

• (bls. 51) móka: sofa laust. 

• (bls. 52) Bakarabrekka: Bankastræti, frá Lækjartorgi að Laugavegi. 

• (bls. 52) skör: brún við stigaop. 

• (bls. 52) túrban: höfuðfat karls úr löngum renningi, vafið um höfuðið (fyrst og fremst borið 

meðal múslíma í Suður-Asíu og Norður-Afríku). 

• (bls. 52) traf: kögur 

• (bls. 53) rísa upp við dogg: rísa upp til hálfs, lyfta sér upp á olnbogann. 

• (bls. 58) krauma: malla eins og þegar verið er sjóða e-ð. 

 
2 Kristín María Kristinsdóttir.  
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• (bls. 59) öngvit: meðvitundarleysi, yfirlið. 

• (bls. 63) tindilfættur: léttur á fæti. 

• (bls. 63) rænfangsbreiða: Rænfang er planta sem einnig er kölluð ramfang. Hún er dökkgræn 

að lit, ilmsterk og vex gjarnan í breiðum. 

• (bls. 63) bára: alda, bylgja í hafinu. 

• (bls. 63) dumbrauður: rauðbrúnn.  

• (bls. 65) taurulla: áhald til að slétta þvott. Þurrum þvotti er rennt milli tveggja kefla sem rúlla 

þétt saman. 

• (bls. 72) Franski spítalinn. Spítali sem var rekinn í húsinu sem nú hýsir Tónmenntaskóla 

Reykjavíkur við Lindargötu. 

• (bls. 73) hjarna við: batna, vera á batavegi. 

• (bls. 73) jagast: þrasa, sífra. 

• (bls. 73) Miðbæjarskólinn: Stórt bárujárnsklætt timburhús við Lækjargötu, byggt 1898. Hýsir 

nú að hluta Kvennaskólann í Reykjavík en var áður barnaskóli og síðar Menntaskólinn við 

Tjörnina. 

• (bls. 74) fregnmiði: dreifimiði sem færir fréttir. 

• (bls. 75) að deila kjörum e-um: lifa í samfélagi með e-um. 

• (bls. 75) fáni: fáviti. Hér er orðið ekki mjög niðrandi, jafnvel hlýlegt og hvetjandi. 

• (bls. 79) fiðurhærður: með hár sem minnir á þunnar og loftkenndar fjaðrir. 

• (bls. 79) handritaskarfur: skarfur er fuglsheiti, hér er tengt við handrit og gefur til kynna að 

karlinn sé rykfallinn furðufugl sem lifir og hrærist í gömlum handritum. 

• (bls. 84) hörundsblámi: bláleitur litur sem kemur á dáið fólk. 

• ( bls.85) mixtúruglös: meðalaglös. 

• (bls. 86) pár: léleg skrift. 

• (bls. 87) lýsól: lyktarsterkur, ljósgulur sótthreinsunarvökvi. 

• (bls. 99) matrósi: háseti, undirmaður á skipi. Orðið er erlent tökuorð. 

• (bls. 107) slá af: drepa. 

• (bls. 108) attaníossi: hommi, mjög niðrandi. Orðið vísar í endaþarmsmök. 

• (bls. 108) skakkafall: áfall, slys. 

• (bls. 111) gaupnir: hendur, lúkur. 

• (bls. 115) Húsið á Eyrarbakka: Sögufrægt hús, reist 1765. Þar er nú minjasafn. 

• (bls. 115) ólmast: hamast. 

• (bls. 122) reynihrísla: smávaxið  reynitré. 

Á bls. 132 eru sérstakar skýringar frá Sjón. Nemendur ættu að hafa fundið þær í tilhlaupi sínu að lestri 

bókarinnar. 
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Fylgiskjal 3 

Fjölvals- og krossaspurningar úr Mánasteini 
 

Merkið við eitt rétt svar.  

a) Máni Steinn bauð Karmillu gömlu oft með sér í bíó. 

b) Máni Steinn flutti til Englands fyrir tvítugt. 

c) Liðir a og b eru báðir réttir. 

d) Liðir a eða b eru báðir rangir. 

 

Eftir að Máni Steinn missti móður sína dvaldi hann eitt ár á stað sem átti sér fáa líka. Það var: 

Holdsveikraspítalinn í Laugarnesi. 

Heimili fyrir munaðarlaus börn í Kópavogi. 

Drengjaheimili í Vatnaskógi á vegum KFUM sem séra Friðrik Friðriksson veitti forstöðu. 

Hjá ömmu sinni í Kaupmannahöfn sem síðar dó. 

Elliheimilinu Grund við Hringbraut. 

 

Hér fyrir neðan eru fimm fullyrðingar um Mána Stein. Tvær eru rangar. Merktu við þrjár réttar 

fullyrðingar. 

Máni Steinn var með rautt hrokkið hár. 

Máni Steinn var mikill lestrarhestur og gleypti í sig bækur um vampírur. 

Máni Steinn hætti að reykja sígarettur til að spara sér peninga fyrir í bíómiðum. 

Máni Steinn bjó hjá ömmu sinni. 

Máni Steinn fékk spænsku veikina. 

 

Spurt er um hús. Það er úr timbri. Það er í Miðstræði. Það er þrjár hæðir.  

Gamli barnaskólinn í Reykjavík. 

Safnahúsið, þar sem verðmætar bækur voru varðveittar. 

Hús sem Máni Steinn og Karmilla gamla bjuggu í. 

Aðsetur Væringja og KFUM. 

Heimili Sólu Guðb- í Vonarstræti. 
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Merkið við eitt rétt svar.  

a) Liðir c og d eru báðir rangir. 

b) Liður c og d eru báðir réttir. 

c)  Sóla Guðb- varð lögreglukona þegar hún varð fullorðin. 

d) M. Peter Carlson er í raun og veru Máni Steinn. 

 

Spurt er um mann sem kemur fyrir í sögunni. Hann var til í alvöru. Hann var sósíalisti, hommi og 

alkóhólisti. Hann var bókamaður. Hann var sjötta barn föður síns. Hver var persónan? 

Garíbaldi Árnason læknir. 

Sósíalistinn á neðri hæðinni í Miðstræti. 

Kóninn í Öskjuhlíðinni, sem vildi láta drepa Mána Stein þegar upp komst um ástarleik danska dátans 

og Mána. 

Bósi, föðurbróðir Sjóns og fyrirmyndin að Mána Steini. 

Guðbjörn Ólason, miðlari faðir Sólu Guðb-. 

 

Hversu margar Íslendingar dóu úr spænsku veikinni árið 1918? 

19. 

53. 

82. 

Tæplega 100. 

Næstum 500. 

 

Móðir Mána Steins lést úr ólæknandi smitsjúkdómi. Hver var hann? 

Kóvid19. 

Spænska veikin. 

Alnæmi. 

Holdsveiki. 

Klamidía. 

 

Á meðan danski matrósinn og Máni Steinn áttu ástríðufullan ástarfund. Leikur lúðraflokkur lag. Það 

var: 

Kong Kristian. 
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Íslenska þjóðsönginn. 

Der bor en bager på Nørregade. 

Fram þjáðir menn í þúsund löndum. 

Þannig líður tíminn. 

 

Hver var „Indjáninn“? 

Mótorhjól Sólu Guðb-. 

Einn af „Væringjunum“. 

Kóninn í Safnahúsinu við Hverfisgötu. 

Kenneth MacPherson, skáld. 

Enski maðurinn einfætti. 
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Fylgiskjal 4 

Gönguferð um slóðir Mánasteins 
Gengin er leiðin frá Skólavörðuholti niður á Ingólfstorg. 

Gangan hefst fyrir framan Hallgrímskirkju. Gott er að hittast við þann arm kirkjunnar sem nýr 

að Hnitbjörgum, Listasafni Einars Jónssonar. Hnitbjörg, listasafn Einars Jónssonar. Húsið var 

þegar byggt á sögutímanum en ekki vígt fyrr en 1925. 

Bent skal í austurátt og minnt á Kötlugosið 1918. Gosmökkurinn sást til Reykjavíkur eins og 

segir á bls. 36. Til eru ljósmyndir sem sýna það. Benda á Öskjuhlíð þar sem sagan hefst. 

Gangið inn Njarðargötu, framhjá Lokastíg og Þórsgötu. Beygið inn Freyjugötu, Látið 

nemendur skrá nöfn gatna og þvergatna sem verða á veginum. Þessi götunöfn eru nátengd 

norrænni goðafræði sem nemendur ættu að kunna einhver deili á. 

Þegar komið er að gatnamótum þar sem Óðinsgata, Freyjugata og Bjargarstígur mætast er 

beygt til hægri niður Bjargarstíg sem heitir Skálholtsstígur fyrir neðan Grundarstíg, framhjá 

Næpunni og þá er horft til hægri inn í Miðstræti. Þar bjó Máni Steinn í risi í þrílyftu 

timburhúsi með langömmusystur sinni. Hvert húsanna í götunni er líklegast? 

Haldið áfram niður á Laufásveg. Stansið við Miðbæjarskólann, nú Kvennaskólann í Reykjavík. 

Rifjið upp hvernig skólanum var breytt í sjúkrahús á meðan spænska veikin geisaði.  

Gangið niður meðfram norðurhlið skólans og að styttunni af Friðriki Friðrikssyni eftir Sigurjón 

Ólafsson. 

Gangið yfir Lækjargötu, inn Vonarstræti. Hús Skúla Thoroddsen og Theodóru stóð við hlið 

Oddfellow-hússins en var flutt yfir í Kirkjustræti. Í kafla III/ix bls. 39-41 er sagt frá því að Máni 

sér Sólu í hópi vinkvenna fyrir framan hús þar sem kenndur er kjólasaumur. Líklegt  að þetta 

sé umrætt hús. 

Á Austurvelli blasir Nathan og Olsen-húsið við. Þar var áður Reykjavíkurapótek en nú er 

rekinn þar veitingastaðurinn Apótekið. Sóla og Máni eiga einstaka kveðjustund upp á þaki 

hússins. Þaðan bendir hann henni á Holdsveikraspítalann í Laugarnesi og segir henni 

leyndarmálið um veru sína þar í bernsku. 

Gangið yfir á Ingólfstorg. Handan við torgið er nýbygging vinstra megin við gömlu 

Morgunblaðshöllina sem nú Center hótel.  Þar sem nýbyggingin er núna stóð Fjalakötturinn 

sem hýsti Gamla bíó. Á horni Ingólfstorgs og Austurstrætis stóð Hótel Ísland. Þar var Nýja bíó. 

Auk þess átti Máni Steinn þar ástarfund  með einfætta enska manninum sem honum þótti 

svo vænt um. Hótel Ísland brann til kaldra kola 1944. 

Gangið austur Austurstræti að Lækjartorgi. Þaðan sést Stjórnarráðshúsið – Lýðveldishátíðin 

1. desember 1918 var haldin þar fyrir framan. Hér lokast hringurinn. 

Einfalt er að búa til ratleik um söguslóðirnar og nota til þess myndavélar í símum. 

 


