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ÚtdrátturÚtdrátturÚtdrátturÚtdráttur 
 

Ævintýrin um orðflokkana eru upphafið að þróun nýs námsefnis í íslenskri 

orðflokkagreiningu. Hugmyndin að verkinu kviknaði fyrir fáeinum misserum síðan og 

spratt upp úr skoðun höfundar á því að tiltölulega tilbreytingarsnautt efni er fyrir 

hendi í kennslu íslenskrar orðflokkagreiningar. Samin voru þrjú ævintýri, er hvert 

fjallar um einn hóp orðflokka og var gerð lítil rannsókn á efni þeirra í litlum 

grunnskóla úti á landi. Niðurstöður þessarar óformlegu rannsóknar voru þær að 

nemendur brugðust betur við því að læra um það, í gegnum lestur ævintýra, hvers 

vegna orðflokkar hafa sín hlutverk í stað þess að vinna út frá því hvað þeir gera og 

hvernig. Auk þess bentu niðurstöður til þess að nemendur hefðu meira gaman af því 

að læra um orðflokkana með því að lesa um þá ævintýri. 
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Vinnuskýrsla með verkefniVinnuskýrsla með verkefniVinnuskýrsla með verkefniVinnuskýrsla með verkefni    

 
Um verkefniðUm verkefniðUm verkefniðUm verkefnið    
 
Með „Ævintýrunum um orðflokkana“ er ætlunin að semja og þróa nýtt námsefni í 

íslenskri orðflokkagreiningu. Námsefnið er nákvæmlega það sem nafnið gefur til 

kynna – samin hafa verið ævintýri er fjalla um orðflokkana og líf þeirra í 

Setningalandi og er boðskapurinn jafnan sá að flokkarnir verði að vinna saman að því 

markmiði að búa til heildstæðar setningar, því annars geti farið illa. Farið er lauslega 

yfir helstu setningarlegu einkenni hvers flokks fyrir sig í því ævintýri er um hann 

fjallar, en ætlast er til þess að djúpar og flóknar málfræðiskilgreiningar verði kenndar á 

öðrum vettvangi en í ævintýrunum sjálfum. Markmiðið með samningu ævintýranna 

er fyrst og fremst að finna nýja nálgun á þetta efni, sem virðist hafa fengið að vera 

óbreytt í töluverðan tíma, og um leið að gera orðflokkagreiningu bæði skemmtilega og 

áhugaverða fyrir nemendur. 

Kennsla í orðflokkagreiningu hefur um margra ára skeið verið fastur liður í 

málfræðikennslu í íslenskum grunnskólum og hefur víða verið lagt mikið upp úr 

þekkingu á þessu sviði. Orðflokkagreining tekur mikið pláss í málfræðihandbókum og 

nokkuð stórum hluta samræmds prófs í 10. bekk er ætlað undir kannanir á því hvort 

nemendur þekki mun á nafnorðum, sagnorðum, fornöfnum og öðrum orðflokkum. 

Eðlilegt væri að áætla, þar sem áherslan á þetta málfræðiatriði er eins mikil og 

raun ber vitni, að flestir íslenskukennarar legðu mikla áherslu á kennslu þess og 

jafnvel að þeir reyndu til hins ýtrasta að þróa það kennsluefni sem til er. Því miður 

benda þó lauslegar athuganir mínar á kennsluefni í orðflokkagreiningu í grunnskólum 

til hins gagnstæða – breytingar og nýmæli á þessu sviði virðast hafa verið af skornum 

skammti í langan tíma og sem dæmi um það má nefna að verkefnabækur Magnúsar 

Árnasonar eru enn notaðar óspart um 20 árum eftir að þær komu fyrst út. 
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Hingað til hefur kennsla í orðflokkagreiningu að mestu leyti gengið út á að 

læra utanbókar ákveðnar reglur og skilgreiningar um hvern orðflokk fyrir sig og hefur 

síðan verið ætlast til þess að nemendur geti beitt þessari utanbókarþekkingu fyrir sig í 

verkefnum og á prófum. Í sjálfu sér býr sú aðferð yfir mörgum kostum, en  hið versta 

er að gallarnir eru líka ýmsir og sýnu verstur er sá að aðferðin svarar oft ekki 

spurningum nemenda um hvers vegna sum orð eru í þessum orðflokki, en ekki 

hinum. Með öðrum orðum má segja að of oft séu reglurnar sem nemendur eru látnir 

læra utanbókar ekki til þess fallnar að vekja þá til umhugsunar um eðli orðflokka, né 

heldur svara spurningum um það hvers vegna orðin vinni saman á þann hátt sem þau 

gera – nemendur eiga einfaldlega að fylgja reglunum í blindni. Aðferðin hefur á 

síðustu árum vakið nokkra gagnrýni og Baldur Sigurðsson tók svo djúpt í árinni í grein 

sem hann ritaði í Skímu að segja að listinn yfir vonda málfræði í kennslubókum skóla 

væri langur (Baldur Sigurðsson, 1999). 

Baldur má segja að hafi höggvið í sama knérunn og Þórunn Blöndal gerði með 

Skímugrein sinni þremur árum áður, en þar benti hún á að umræðan um kennslu í 

málfræðiatriðum á borð við orðflokkagreiningu benti til að kennslan væri stundum 

dálítið „staglkennd“ (Þórunn Blöndal, 1996). Með því er átt við að kennslan geti verið 

dálítið einsleit og gangi mikið út á að leysa sömu æfingarnar á sama hátt og að 

hugsanlega geti um leið verið fulllítill gaumur gefin að því að setja æfingarnar í það 

sem kalla mætti „heildarsamhengi við íslenskt mál.“ Gagnrýni hennar er með öðrum 

orðum sú sama og nefnd var hér að ofan, nefnilega sú að þessi aðferð bjóði þeirri 

hættu heim að nemendur læri hvernig eigi að gera hlutina án þess að fá vitneskju um 

hvers vegna þeir séu að þessu á annað borð. Ekki er víst að það skilji mikið eftir sig 

þegar til lengri tíma lætur. 

Hugmyndin að baki ævintýrunum má segja að sé sú að svara þessari gagnrýni 

með því að reyna að bjóða upp á nýtt efni. Með ævintýrunum hef ég leitast við að 

koma með lausn – eitthvert mótvægi við að læra reglurnar utan að. Er markmiðið með 
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samningu ævintýranna það að vekja einmitt þessar „hvers vegna“ spurningar hjá 

nemendum og fá þá jafnframt til að velta fyrir sér eðli íslenskrar setningarfræði  í stað 

þess að einblína á reglubókstafinn. 

 

Ævintýrin fæðastÆvintýrin fæðastÆvintýrin fæðastÆvintýrin fæðast    

    

Það verður að viðurkennast að það eru óvenjulegar frásagnir sem fjalla í fantasíustíl 

um íslensku orðflokkana og ævintýri þeirra í hinu ímyndaða Setningalandi og að 

mörgu leyti má segja að verið sé að renna blint í sjóinn með því að semja slíkar sögur. 

Stærsti kosturinn við sögur sem eru ekki í takti við raunveruleikann er sá að hægt er 

að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og færa sögusviðið og –atburði inn á nánast 

hvaða svið sem höfundi dettur í hug. Að því leytinu til bjóða slík ævintýri upp á mörg 

tækifæri. En veikleikar þessara sagna eru líka fyrir hendi og mætti þar kannski helst 

nefna þá staðreynd að þar sem orðflokkar eru ekki lifandi verur gæti lesandinn átt 

erfitt með að setja sig í spor sögupersónanna. Það er þó rétt að árétta að góð saga er 

alltaf góð saga og ef hún nær að koma skilaboðum sínum á framfæri er markmiðinu 

náð – í þessu tilfelli er markmiðið að kynna grundvallareinkenni orðflokkanna fyrir 

nemendum og reyna að fræða þá um samspil einstakra orðflokka í setningum og 

setningarhlutum.  

 Tilurð þessara ævintýra má rekja til þess að mér, sem kennara, hefur í nokkurn 

tíma þótt það námsefni sem í boði er í orðflokkagreiningu bæði staglkennt og 

tilbreytingarsnautt. Hef ég því um skeið borið í brjósti áhuga á að þróa nýtt 

kennsluefni í orðflokkagreiningu, þar sem nálgast mætti efnið á annan hátt en verið 

hefur til þessa. Hugmyndin sem ég fékk gengur út á að kenna orðflokkagreiningu í 

gegnum söguaðferðina, þ.e. að kenna skilgreiningu á orðflokkum með því að semja 

ævintýri um hvern flokk – eða hvern yfirflokk – fyrir sig og segja þau nemendum. 



8 

 Sagnalistin er ævagömul kennsluaðferð og hefur því verið haldið fram að hún 

sé sennilega ein elsta kennsluaðferð sem til er (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Hún hefur 

verið óspart notuð í gegnum tíðina í tengslum við alls kyns sögu- og 

bókmenntakennslu, en minna hefur borið á notkun hennar í tæknilegri þjálfun á borð 

við stærðfræði og málfræði. Það er þó ekki einsdæmi að búin sé til töfraveröld til þess 

að útskýra vísindaleg fyrirbæri og er það t.d. þekkt aðferð í stærðfræði. Sögurnar geta, 

sé rétt með farið, á einfaldan hátt útskýrt fyrirbæri sem virðast flókin í fyrstu og þurfa 

ekki einu sinni að vera frumlegar eða stórkostlegar til að börn geti haft af þeim bæði 

gagn og gaman (Armstrong, 2000). 

 Þó svo ævintýrin þrjú sem hér koma fram séu algerlega frumsamin er ljóst að 

þau byggja á ákveðnum grunni, sem eru íslenskar málfræðireglur, og þurfti að 

sjálfsögðu að sníða stakk sagnanna eftir þeim vexti. Var að mestu stuðst við smábók 

Svanhildar Kr. Sverrisdóttur, Málfinn, við samningu ævintýranna, enda er sú bók afar 

smekklega upp sett og aðgengileg í alla staði. Það er enda rétt að taka það sérstaklega 

fram, að þó svo verið sé með þessu verkefni að reyna að nálgast kennslu í íslenskri 

orðflokkagreiningu úr annarri átt en hingað til hefur verið gert, þá er ekki meiningin 

að varpa nokkurri rýrð á þær handbækur sem komið hafa út um þetta efni í gegnum 

tíðina. Því verður ekki mótmælt að þessar handbækur séu að mörgu leyti mjög 

nytsamlegar; hér er aðeins verið að reyna nýja aðferð til að hefja kennsluna – kveikja 

áhugann. Eins er ljóst að notkun handbóka og einhverra verkefna verður að fara 

saman með lestri ævintýranna, því þeim var ekki ætlað að útskýra starfsemi 

orðflokkanna til hlítar, þar sem hætta er á að slík ævintýri yrðu bæði löng og flókin. 

Þvert á móti er ævintýrunum ætlað að vera e.k. kynning á flokkunum – þeim er ætlað 

að veita nemendum ákveðna innsýn inn í veröld þeirra. Þar af leiðir að nánari útfærsla 

og umfjöllun frá hendi kennara, auk einhverrar verkefnavinnu, verður að fara með 

ævintýrunum. Vonin er þó sú að þessi aðferð muni minnka þörfina á „staglkenndri“ 

verkefnavinnu. Mun tíminn einn leiða í ljós hvort það takist. 
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Reynslan af ævintýrunum hingað tilReynslan af ævintýrunum hingað tilReynslan af ævintýrunum hingað tilReynslan af ævintýrunum hingað til    

    

Þó svo einhverjar þreifingar hafi átt sér stað með notkun söguaðferðarinnar í 

vísindagreinum er ljóst að mörgum spurningum er enn ósvarað um hana. Hún hefur 

enn ekki verið notuð markvisst í orðflokkakennslu, að því er ég best veit, og því var í 

sjálfu sér á engu öðru að byggja en tilfinningu minni og trú á verkefninu. Það var því í 

sjálfu sér ekki nema eitt að gera: Ég notaði tækifærið og reyndi þessa kennsluaðferð 

þegar ég tók vettvangsnám 7. misseris í litlum grunnskóla úti á landi. 

Ekki var um eiginlega rannsóknarspurningu að ræða í vettvangsathugun minni, 

heldur spurði ég sjálfan mig í upphafi nokkurra spurninga sem ég vildi fá svör við: 

• Öðlast nemendur betri skilning á einstökum orðflokkum ef þeir eru frá upphafi 

settir í samhengi við aðra flokka í stað þess að hamra á einum flokki í einu? 

• Gengur söguaðferðin upp í kennslu orðflokka og greiningu þeirra? 

• Hvernig höfðar aðferðin til nemenda? Nær hún betur til þeirra en sú aðferð 

sem hingað til hefur verið í aðalhlutverki? 

• Er aðferðin til þess fallin að auka áhuga nemenda á móðurmáli sínu? 

 

Ég gerði mér strax ljóst að hugsanlega yrði ekki öllum spurningunum svarað í þessari 

rannsókn minni; það er t.d. erfitt að meta með einni lítilli rannsókn hvort aðferðin 

sem um ræðir sé til þess fallin að auka almennan móðurmálsáhuga nemenda – til þess 

að komast að þeirri niðurstöðu þarf sjálfsagt viðameiri rannsóknir en þessa. Ég gerði 

mér þó vonir um að komast að einhverjum vísi að niðurstöðu. Og ég gerði mér vonir 

um að fá nokkuð skýr svör við hinum spurningunum. 

 Rannsóknaraðferðin sjálf var tiltölulega einföld, en hún fólst í því að ég skipti 

bekkjunum þremur, sem ég kenndi í vettvangsnáminu, í tvo hópa hvern og lét annan 

hópinn fá afnot af ævintýrunum á meðan hinn hópurinn fékk gamalt kennsluefni. Ég 
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reyndi að getuskipta hópunum eins jafnt og kostur var á í 8. og 9. bekk, en þar sem 10. 

bekkur var þegar tvískiptur í málfræðikennslunni ákvað ég að láta þann hóp sem 

veikari er á svellinu fá ævintýrin á meðan hraðferðarhópurinn fékk hið eldra 

kennsluefni. 

 Kennslan fór þannig fram í ævintýrahópnum að ævintýrin voru fyrst lesin í 

heild sinni og síðan má segja að við hafi tekið nánast bókmenntaleg greining á 

sögunum. Hvers vegna hegðuðu þessi smáorð sér eins og raun bar vitni? Hvaða áhrif 

hafði það á Setningaland þegar sagnorðin hitti hina flokkana í fyrsta sinn? Hvað segir 

fallorðasagan okkur um setningarlega stöðu þeirra? Hver eru síðan þessi smáorð? 

Umræðunum fylgdi ég svo úr hlaði með verkefnum, sem í sjálfu sér voru ekkert 

ósvipuð gömlu góðu orðflokkagreiningaverkefnunum; greina átti leskafla í orðflokka, 

en ég bætti við örlitlum klausum sem gengu út á að útskýra hvers vegna viss orð voru 

t.d. smáorð en ekki fallorð (hvers vegna t.d. er orðið illa atviksorð en ekki lýsingarorð, 

þegar það fallbeygist illa, verr, verst?). Kennslan í hinum hópnum fór þannig fram að 

hver og einn orðflokkur fékk sína kynningu í sérstakri innlögn; hlutverk einstakra 

orða var útskýrt með dæmum uppi við töflu og nemendur síðan látnir gera æfingar úr 

efninu. Ekki var eins mikið farið út í spurninguna hvers vegna orðflokkarnir hétu 

þetta eða hitt, en þeim mun meira lagt upp úr hvernig ætti að gera hlutina. 

Það skal tekið fram að tveir bekkjanna (9. og 10. bekkur) voru búnir að kynna 

sér orðflokkana að töluverðu leyti áður, en sá yngsti (8. bekkurinn) hafði ekki enn 

snert á efninu nema að litlu marki. Fyrir eldri bekkina var því að mörgu leyti um 

upprifjun að ræða á meðan yngsti bekkurinn má segja að hafi verið að stinga sér í 

djúpu laugina í þessari kennsluhrinu. Að því leytinu til mætti kannski segja að 

niðurstaða 8. bekkjarins hafi verið einna marktækust af niðurstöðum bekkjanna 

þriggja. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar voru afar merkilegar að mínu mati, þó svo visssulega 

hefðu komið upp ákveðnar efasemdir hjá sjálfum mér um verklega framkvæmd 

rannsóknarinnar. Nánar verður vikið að þeim efasemdum hér að neðan. Niðurstaðan 

varð sú að í báðum yngri bekkjunum náðu þeir nemendur sem fengu 

„ævintýrakennsluna“ mun betri árangri en hinn hópurinn. Þessir nemendur voru 

almennt fljótari að tileinka sér efnið og sýndu mun meiri áhuga á námsefninu heldur 

en hinn hópurinn. Þeir virtust skemmta sér betur í tímum, sýndu æfingunum meiri 

áhuga og voru reiðubúnari en hinir að kafa dýpra ofan í efnið með því að ræða um það 

sín á milli. Eins var árangur þeirra úr verkefnavinnunni betri en hinna, því hópurinn 

var heilt yfir með mun færri villur en sá sem „hina hefðbundnu“ kennslu hlaut. 

 Eins og gefur að skilja var ég afar ánægður með útkomuna og það var hreint út 

sagt mjög freistandi að setjast niður og skrifa skýrslu sem fjallaði um að ég hefði náð að 

svara öllum rannsóknarspurningunum hér að ofan játandi. Það eru hins vegar örfáar 

efasemdir sem ég ber í brjósti varðandi framkvæmd mína, sem rétt er að drepa hér á í 

stuttu máli. 

Í fyrsta lagi hafði það hugsanlega einhver áhrif á niðurstöðurnar hve geysilega 

mikla trú ég hafði (og hef) á þeirri aðferð sem ég var með til prófunar. Það er því ekki 

loku fyrir það skotið að ég hafi ómeðvitað gert meira úr ævintýrakennslunni heldur en 

hinni og af þeim sökum náð betri árangri. Ég á afar erfitt með að gera mér grein fyrir 

hvort þetta hafi gerst, enda hefur það þá verið ómeðvitað. 

Í öðru lagi gæti það hafa skekkt niðurstöðurnar að einhverju leyti að hóparnir sem 

hlutu hina hefðbundnu kennslu komust fljótt að því að hinir væru ekki að vinna 

verkefnin á sama hátt, heldur væru þess í stað að lesa ævintýri og vinna út frá því. Ég 

fann fyrir dálitlu svekkelsi hjá meðlimum „hefðbundnu“ hópanna vegna þessa og 

vildu sumir fá að prófa ævintýrið líka. Þetta svekkelsi gæti hafa haft áhrif á 

niðurstöðurnar líka, því ég fann nokkuð greinilega fyrir því að sumum þótti leiðinlegt 

í þessum tímum. Þessi atriði skekktu hugsanlega niðurstöðu þessarar litlu rannsóknar. 
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Þó svo þessi rannsókn hafi ekki verið sérlega viðamikil þykir mér sem hún hafi sýnt 

fram á að söguaðferðin gangi upp í þessari kennslu og að hún höfði betur til nemenda 

en sú aðferð sem mest hefur verið notuð hingað til. Það er mín tilfinning og reynsla að 

sögur höfði til nemenda á öllum aldri og ef það er hægt að nýta söguformið til að 

kenna nemendum málfræði er vissulega til mikils að vinna með því að búa til sögur er 

miða að slíku. 

Að mínu mati er einn helsti kosturinn, við að nýta söguformið sem víðast í 

kennslu, sá hve góðir bókmenntatextar ná yfir breitt svið. Í góðum texta er hægt að 

koma fyrir miklu magni upplýsinga, sem jafnvel er komið á framfæri án þess að 

lesandi geri sér nákvæmlega grein fyrir því hvað er í gangi. Hann býður jafnframt upp 

á fjölbreytta möguleika í efnistökum á meðan beinn kennslutexti, með knöppum 

útskýringum og meðfylgjandi sérútbúnum dæmum og æfingum, einskorðast í sjálfu 

sér við þær upplýsingar sem honum er ætlað að koma á framfæri. Með því að „fela“ 

kennsluefni í texta á borð við þann sem lesa á í ævintýri er bæði hægt að kenna efnið 

sem um ræðir og jafnframt ýta undir lestur nemenda, en hann virðist hafa verið á 

miklu undanhaldi síðustu ár. Aukinn lestur stuðlar, auk alls þess sem talið hefur verið 

upp hér að ofan, að auknum orðaforða og betri málvitund og því er til margs að vinna 

með því að nýta sér bókmenntatexta ekki einungis í bókmenntakennslu, heldur einnig 

í kennslu annarra faga. 
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UpphafiðUpphafiðUpphafiðUpphafið    

Hér segir frá því þegar sagnorðiðsagnorðiðsagnorðiðsagnorðið heimsótti í fyrsta sinn þorp hinna 

orðflokkanna og hvernig sú heimsókn átti eftir að breyta lífi þeirra allra.  

 

Einhvern tímann fyrir afar mörgum árum – löngu áður en sjálfsagðir hlutir eins og 

ljósaperur og skóreimar voru fundnar upp – var ekki til neitt svæði sem kallaðist 

Setningaland, vegna þess að orðflokkarnir bjuggu í tveimur mismunandi þorpum og 

þekktu sáralítið hver til annars. Það var ekki fyrr en sagnorðin höfðu hitt öll fallorðin 

og smáorðin og myndað með þeim lítið samfélag, þar sem allir lifðu í sátt og samlyndi, 

sem þetta merkilega land varð til. En ég get nú sagt þér að það var ekki átakalaust hjá 

orðflokkunum að mynda þetta samfélag, ónei, það gekk ýmislegt á hjá þeim áður en 

friður og velsæld komst á í landinu. Í byrjun þóttust nefnilega allir orðflokkarnir vera 

betri en hinir og vildu þess vegna ráða öllu í landinu. Þú getur því ímyndað þér hvort 

það hafi ekki verið læti á köflum. Það var meira að segja ekki fyrr en eftir atvikið 

þegar smáorðin voru rekin úr landinu (en það varð síðan til þess að veislan varð svo 

léleg) sem flokkarnir áttuðu sig endanlega á því að þeir yrðu allir að standa saman til 

að Setningaland hryndi ekki til grunna... ojæja, ég er nú farinn að hlaupa fullhratt yfir 

söguna. Það var nefnilega ekki fyrr en í lokin sem smáorðin voru rekin burt. Fram að 

því hafði ýmislegt annað merkilegt gerst sem alls ekki má gleyma að segja frá. Það er 

því best að byrja á byrjuninni. Sagan hefst semsagt hjá stóra trénu. 

 

Tré þetta var svolítið óvenjulegt að því leytinu til að það stóð ekki hjá öllum hinum 

trjánum sem stóðu í fallegum röðum við ána eða á gróðursæla enginu, heldur stóð það 

einsamalt og yfirgefið við jaðar brennandi heitrar eyðimerkur. Eyðimörk er svo 

sannarlega óvenjulegur staður fyrir tré og hvers vegna það skaut rótum einmitt þarna 

veit enginn. En þarna hafði það nú samt staðið lengur en svo að nokkur gæti munað 

hvenær eða hvernig það óx upp og var nú orðið bæði gamalt og stórt. 
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Þegar sagan okkar hefst var sérlega heitt í veðri, ekki einasta ský sást á lofti og 

sólin sendi brennandi geisla sína til jarðar. Það var engu líkara en veröldin hefði tekið 

sér hvíld frá störfum, því enga hreyfingu var að sjá. Engin strá bærðust í vindi og ekki 

var minnstu gáru að sjá á vötnum. Meira að segja fuglarnir og flugurnar virtust hafa 

látið hitann bera sig ofurliði því þau héldu kyrru fyrir og gáfu ekki frá sér minnsta 

hljóð. Raunar var eina hljóðið sem heyrðist lágt andvarp sem barst undan stóra trénu 

er stóð í jaðri eyðimerkurinnar, en þar í skugganum sat sagnorð og vorkenndi sjálfu 

sér óskaplega mikið, enda átti það svo afskaplega bágt. Staðreyndin var sú að sagnorðið 

hafði ekkert að gera og þannig var ástandið búið að vera í langan tíma. Nú getur vel 

verið að þér þyki það ekki vera merkileg ástæða til að sitja og vorkenna sér, því ef við 

mannfólkið höfum ekkert að gera getum við bara notað tækifærið og slappað örlítið af. 

En þú mátt ekki gleyma að það var ekki manneskja sem sat í skugganum og 

andvarpaði, heldur sagnorð – og þar sem það er nú einu sinni í eðli sagnorða að vera 

sífellt að gera eitthvað, þá geturðu sveiað þér upp á að langtíma aðgerðarleysi er 

stórmál fyrir þau. Það var því ekki nema von að veslings sagnorðinu okkar liði svona 

skelfing illa og í örvæntingu sinni þandi það sig sem mest það mátti og sendi frá sér 

eins hátt og langt öskur og það mögulega gat. Þetta öskur átti eftir að breyta öllu. 

Nú vildi nefnilega svo til að í sömu andrá og sagnorðið öskraði svona upp yfir 

sig átti nafnháttarmerkið að leið fram hjá trénu, en það var í sinni daglegu 

heilsubótargöngu um sveitina. Reyndar var nafnháttarmerkið ekki vant því að ganga 

svona langt frá þorpinu sínu, það lét sér yfirleitt nægja að ganga meðfram ánni að 

notalegum trjálundi sem stóð neðst í lítilli hæð. Þar var það vant að setjast niður og 

njóta tilverunnar um stund áður en það rölti aftur til baka. En þennan dag var 

nafnháttarmerkið í sérstaklega góðu skapi, enda vissi það ekkert betra en að ganga um 

í heitu og sólríku veðri. Það ákvað þess vegna, aldrei þessu vant, að staldra ekki við í 

lundinum sínum heldur halda rakleitt áfram upp hæðina og sjá hvort ekki væri 

eitthvað skemmtilegt kennileiti þar, sem það gæti hvílt sig við. Þessi ákvörðun 
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nafnháttarmerkisins átti eftir að verða afdrifarík, því upp úr þessu var einhvern 

veginn eins og það gæti ekki fengið af sér að ljúka göngutúrnum og alltaf gekk það 

aðeins lengra. Þegar upp á hæðina var komið sá nafnháttarmerkið fallegt stöðuvatn og 

vildi endilega ganga að því. Við stöðuvatnið kom það auga á undarlega lagaðan klett 

sem það ákvað að heimsækja. Frá klettinum gekk það að gróðursælli laut og frá 

lautinni gekk það að stóra trénu sem stóð í jaðri eyðimerkurinnar. Og trúðu mér þegar 

ég segi að ógjörningur sé að gera sér í hugarlund hvar göngutúrinn hefði endað, ef 

sagnorðið hefði ekki rekið frá sér þetta skaðræðisöskur rétt um það bil sem 

nafnháttarmerkið gekk fram hjá trénu. Aumingja nafnháttarmerkinu brá líka svo 

mikið við öskrið að það hoppaði næstum hæð sína í loft upp af einskærri hræðslu. 

„Hvers vegna öskrar þú svona ógurlega?“ spurði nafnháttarmerkið þegar það 

var búið að jafna sig að mestu á áfallinu. 

„Ég öskra vegna þess að mér leiðist svo mikið,“ nöldraði sagnorðið. 

„Jahérna,“ sagði nafnháttarmerkið, „hvernig í ósköpunum er hægt að láta sér 

leiðast í svona fallegu veðri?“ 

„Ég fer létt með það,“ svaraði sagnorðið, „mér leiðist svona mikið vegna þess að 

ég fæ ekkert að gera. Það er mjög mikilvægt fyrir sagnorð að geta gert eitthvað, því ef 

við fáum það ekki erum við ekki neitt. Hvernig er hægt að vera kjarni hverrar 

setningar ef maður hefur ekkert að gera?“ Og með þessum orðum leit sagnorðið undan 

og snökti hástöfum. 

„Tja, þú segir nokkuð,“ sagði nafnháttarmerkið og klóraði sér hugsi. „Nú eru 

aldeilis góð ráð dýr. En hvers vegna er ekki neitt sem þú getur gert?“ 

„Það er vegna þess að einu orðin sem ég þekki eru sagnorð eins og ég,“ vældi 

sagnorðið. „Í þorpinu okkar eru engir aðrir orðflokkar og því getum við nánast ekkert 

sagt frá því sem er að gerast eða hefur gerst, né getum við lýst því sem er eða var. Og 

hvernig eigum við að geta tíðbeygst með góðu móti – mér er bara spurn? Það eina sem 

við getum gert með sómasamlega er að standa í boðhætti. Allt annað er samhengislaust 
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hjá okkur. Ég veit að það er ekkert að því að standa í boðhætti, en allt er gott í hófi 

skal ég segja þér og þegar þetta er það eina sem maður getur gert, þá er lífið fljótt að 

verða tilbreytingarsnautt og leiðinlegt.“ 

„Já, þetta er alls ekki nógu gott,“ samsinnti nafnháttarmerkið og hristi höfuðið, 

áhyggjufullt á svip. En síðan lifnaði skyndilega yfir því. „Mér dettur eitt í hug,“ sagði 

það, sigri hrósandi. „Það vill svo til að í þorpinu sem ég kem frá úir allt og grúir í alls 

kyns orðflokkum, nema hvað þar býr ekki eitt einasta sagnorð. Við höfum átt við 

svipuð vandamál að stríða og þið sagnorðin, nefnilega þau að ekkert hefur gerst í 

þorpinu okkar í langan tíma og ekki einasta setning hefur gengið upp málfræðilega. 

Okkur hefur sárlega vantað þann kjarna í setningarnar sem þið sagnorðin eru. Mér 

datt því í hug hvort þú vildir ganga með mér í bæinn, hitta hina orðflokkana og sjá 

hvort við orðflokkarnir getum unnið saman að því að mynda heilar setningar.“ 

Þetta fannst sagnorðinu þjóðráð – eða því hefði fundist það ef það hefði ekki átt 

svona annríkt að vorkenna sjálfu sér. Réttara væri kannski að segja að sagnorðið hefði 

hugsað með sér að það hefði svosem engu að tapa. Það gæti allt eins gengið með 

nafnháttarmerkinu í þorpið og séð hvað gerðist. Í versta falli myndi ekkert gerast, sem 

væri þá engin breyting, en ef heppnin væri með í spilinu væri aldrei að vita nema 

einhverjir stórir og merkilegir atburðir færu af stað. Eftir því sem sagnorðið hugsaði 

meira um þetta varð það sannfærðara um að rétt væri að minnsta kosti að athuga 

málið. Það var líka eitthvað við nafnháttarmerkið sem féll sagnorðinu vel í geð. Þó 

sagnorðið ætti erfitt með að átta sig á ástæðunni gat það ekki annað en viðurkennt 

með sjálfu sér að þetta væri hið viðkunnanlegasta nafnháttarmerki og það væri 

notalegt að finna það standa hjá sér. Því ákvað sagnorðið, eftir stutta umhugsun, að 

láta slag standa. 

Já, það var einmitt svona sem það vildi til að nafnháttarmerkið og sagnorðið 

gengu saman í þorpið þar sem orðflokkarnir bjuggu. Þau gengu framhjá lautinni, 

klettinum, stöðuvatninu og yfir hæðina, í gegnum trjálundinn sem nafnháttarmerkið 
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hvíldi sig svo oft í og linntu ekki látum fyrr en í þorpið var komið. Á meðan röbbuðu 

þau saman um hvaða áhrif það gæti haft á líf orðflokkanna ef sagnorð kæmi skyndilega 

í heimsókn í þorpið og voru sammála um að það væri spennandi að sjá viðbrögð hinna 

flokkanna. En þú mátt vel trúa því að þó bæði nafnháttarmerkið og sagnorðið hafi 

búist við að viðbrögðin gætu orðið mikil, þá bjuggust þau aldrei við að verða vitni að 

því fjaðrafoki sem upphófst þegar þau gengu saman inn í þorpið. Þú hefðir nú bara átt 

að sjá atganginn, því það varð svo sannarlega uppi fótur og fit meðal allra 

orðflokkanna sem þarna bjuggu – sennilega væri meira að segja réttast að halda því 

fram að allt hafi orðið snælduvitlaust. Orðflokkarnir hrópuðu og kölluðu, sumir flýðu 

fyrst í dauðans ofboði en snarstönsuðu síðan og þustu gustmiklir til baka, aðrir 

snarsnerust í kringum sjálfa sig og veinuðu óskiljanleg slagorð og enn aðrir þutu strax 

af stað og sóttu félaga sína svo þeir misstu ekki af þessum merkilega atburði. 

Gauragangurinn var svo mikill að rykið þyrlaðist í allar áttir. Þegar um hægðist hóf 

nafnháttarmerkið upp raust sína og ávarpaði fjöldann: 

„Ágætu orðflokkar. Ég kynntist þessu sagnorði í eyðimörkinni fyrr í dag og 

ákvað að bjóða því í heimsókn í þorpið okkar. Svo virðist vera sem þorp sagnorðanna 

eigi við svipuð vandamál að stríða og við, nefnilega að það virðist aldrei neitt gerast 

hjá þeim. Hjá okkur gerist ekki neitt vegna þess að okkur vantar einhvern kjarna í 

setningarnar okkar, en hjá þeim gerist ekki neitt vegna þess að allt vantar nema 

kjarnann. Mér datt því í hug hvort við þyrftum ekki einmitt á því að halda að sameina 

krafta þorpanna tveggja og hvort að sú sameining gæti orðið til þess að allir fengju 

visst hlutverk í hverri setningu.“ 

Þegar nafnháttarmerkið hafði lokið máli sínu sló þögn á orðflokkana og þeir 

litu hver á annan. Þó svo sumir hefðu reyndar ekki alveg skilið ræðuna virtust flestir 

vera nokkuð vel með á nótunum, en enginn þorði að mjaka sér nær til að athuga 

hvaða áhrif sögnin gæti haft á þá. 
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„Hvaða tryggingu höfum við fyrir því að þetta sagnorð breyti okkur ekki til 

frambúðar?“ spurði tortryggið fallorð og lítill hópur í kringum það kinkaði kolli til 

samþykkis. 

„Við höfum enga tryggingu fyrir því,“ svaraði nafnháttarmerkið, „en er þessi 

hugsanlega breyting af hinu verra? Væri ekki einmitt ágætt að fá einhverja 

tilbreytingu í setningarnar í þorpinu okkar? Ég er meira að segja svo viss um að koma 

sagnorðsins hingað í þorpið sé af hinu góða að ég ætla sjálft að taka fyrsta skrefið og sjá 

hvaða áhrif það hefur ef ég tek mér stöðu með sagnorðinu.“ 

Hinir orðflokkarnir tóku andköf og glenntu upp augun af spenningi. Einhver 

kallaði viðvörunarorð til nafnháttarmerkisins, en það lét slíkt sem vind um eyru þjóta 

og stillti sér upp fyrir framan sagnorðið. Og þú hefðir bara átt að sjá það sem gerðist, 

því áður en nokkur vissi af breyttist sagnorðið og stóð skyndilega í nafnhætti. Já, 

margur er knár þó hann sé smár, því þarna sannaðist að ef nafnháttarmerkið „að“ er 

sett fyrir framan sagnorð má finna nafnhátt þess. Að ljómaði af gleði við að sjá þessa 

breytingu og sagnorðið skríkti af eintómri skemmtan. Nú fóru aðrir orðflokkar að 

ókyrrast og vildu endilega fá að prófa líka að komast í snertingu við sagnorðið, því það 

leit vissulega út fyrir að vera skemmtilegt. 

Og viti menn, næstu mínútur áttu eftir að verða óskaplega fjörugar hjá 

orðflokkunum í þorpinu, því það var nánast alveg sama hvaða orð komst í samband 

við sagnorðið okkar – alltaf áttu einhverjar merkilegar breytingar sér stað og voru 

lætin svo mikil á tímabili að sagnorðið átti fullt í fangi með að breyta sér rétt. Það 

breyttist úr nútíð yfir í þátíð og aftur yfir í nútíð, það fékk að standa ýmist í 1., 2. eða 

3. persónu, og ekki nóg með það heldur fékk það að prófa bæði fleirtölu og eintölu í 

öllum þessum persónum. Og það er sko ýmislegt meira sem sagnorð geta gert og fékk 

það á skömmum tíma ekki bara að standa í boðhætti, heldur fékk líka að prófa að 

standa í framsöguhætti og viðtengingarhætti, það fékk að standa í germynd, miðmynd 

og þolmynd og á endanum var sagnorðið búið að prófa svo margar málfræðilegar 
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útgáfur af sjálfu sér að það var alveg orðið ringlað og vissi varla hvort það væri að 

koma eða fara. Það ákvað því að kalla upp til orðflokkanna sem flestir voru orðnir 

bæði æstir og glaðir. 

„Kæru vinir,“ hrópaði það yfir fjöldann, „það er mikill heiður fyrir mig að hafa 

kynnst ykkur hérna í dag, en ég finn að ég get ekki sinnt ykkur öllum upp á mitt 

einsdæmi.“ Þögn sló á orðflokkahópinn, nema hvað lítil samtenging kallaði mjóróma 

röddu einhvers staðar úr fjöldanum: 

„Ætlarðu þá að fara og skilja okkur aftur eftir í þorpinu, þar sem við getum 

ekkert gert sagnorðalaus?“ Orðflokkarnir fylltust hræðslu og upphófust nú mikil 

mótmælaköll í hópnum. 

„Nei, því er nú öðru nær,“ sagði sagnorðið og hló. „En þannig er að í þorpinu 

mínu býr fjöldinn allur af sagnorðum sem vildu örugglega gjarnan kynnast ykkur sem 

búið í þessu þorpi. Ég get lofað ykkur því að mörg þeirra geta framkvæmt málfræðileg 

atriði sem mig getur aðeins dreymt um. Ég get til dæmis ekki myndað lýsingarhátt 

nútíðar eða lýsingarhátt þátíðar nema með aðstoð annarra sagnorða. Þið getið rétt 

ímyndað ykkur hvort möguleikar okkar á að mynda setningar aukist ekki ef við erum 

bæði með aðalsagnir og hjálpasagnir í setningunum. Af þessum sökum langar mig til 

að fara og sækja öll þessi sagnorð og koma með þau hingað til ykkar.“ 

Mikil fagnaðarlæti brutust út hjá orðflokkunum þegar sagnorðið hafði lokið 

máli sínu, enda gátu þeir varla hugsað sér að neitt gæti verið skemmtilegra en að fá 

fleiri slík orð í heimsókn. Sagnorðið og nafnháttarmerkið, sem þegar voru búin að 

mynda afar sterkan vinskap og voru orðin nánast óaðskiljanleg, voru því send út af 

örkinni til að ná í öll hin sagnorðin. Ég get sagt þér það að spennan í þeim var svo 

mikil að þau hlupu þindarlaust nánast alla leiðina í þorp sagnorðanna og þegar þangað 

kom voru þau enga stund að sannfæra hin sagnorðin um hve skemmtilegt það væri að 

sameina alla þessa orðflokka. 
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Sagnorðin flykktust í stórum hópum í þorp hinna orðflokkanna og næstu daga 

og vikur var aldeilis handagangur í öskjunni þegar sagnorðin mynduðu alls kyns 

setningar með hinum flokkunum. Fljótlega kom þó upp dálítið óvænt vandamál, því 

þó svo orðflokkarnir hefðu óskaplega gaman af því að mynda nýjar setningar, þá fór að 

bera á innbyrðis deilum milli ýmissa tegunda sagnorðanna. Persónulegu sagnirnar 

tóku til dæmis að metast við ópersónulegu sagnirnar um hvor tegundin væri 

merkilegri og héldu því fram að það væri vissulega mun betri hæfileiki að geta breyst 

eftir persónu og tölu. 

„Það er alveg sama um hvern er verið að tala hjá ykkur,“ sagði ein persónulega 

sögnin, „þið breytist aldrei. Það er eitthvað annað en við sem getum breyst að vild – til 

dæmis sögnin „að borða“. Hvernig beygist hún? Við segjum ég borða, þú borðar, við 

borðum og svo framvegis. Hvers konar sagnir eru það eiginlega sem breytast ekki 

neitt?“ 

En ópersónulegu sögnunum þótti ekki mikið til þessara raka koma. „Okkur 

þykir það ekki vitundarögn merkilegt hve mikið þið persónulegu sagnirnar breytist,“ 

sagði ein þeirra. „Þetta er nú ekkert annað en argasti óstöðugleiki í okkar huga. Hvar 

er sjálfstæðið ef þið þurfið að breytast svona mikið? Þá er nú betra að vera ópersónuleg 

sögn sem breytist ekki þó breytt sé um persónu og tölu í frumlaginu, en heldur þess í 

stað sínu striki. Tökum sem dæmi sögnina „að vanta“. Hvernig beygist hún? Við 

segjum mig vantar, þig vantar, okkur vantar, ykkur vantar og svo framvegis. Við 

sagnirnar breytumst ekki, heldur þurfa orðin sem standa með okkur að gera það. Það 

eru mun traustari sagnir sem gera slíkt.“ 

Og ekki var skárra rifrildið og deilurnar á milli veiku sagnanna, sterku 

sagnanna og blönduðu sagnanna. Veiku sagnirnar stigu á stokk og sögðust vera 

merkilegri en hinar vegna þess að þær væru mun reglulegri í beygingu. 

„Það er langauðveldast að mynda þátíð með okkur,“ sagði foringi veiku 

sagnanna. „Í stað þess að vera með flóknar breytingar myndum við þátíð einfaldlega 
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með því að setja viðskeytin –ði, –di  eða –ti aftan við þær. Sögnin „að gera“ verður því 

„gerði“ í þátíð og sögnin „að henda“ verður „henti“. Er hægt að biðja um það betra?“ 

„Ekki er þetta par merkilegt,“ sagði talsmaður sterku sagnanna. „Við erum 

miklu fjölbreyttari í notkun því hjá okkur verða hljóðskipti í stofninum í þátíð, auk 

þess sem við erum ekkert að púkka upp á neinar endingar. Sögnin „að lesa“ verður því 

„las“ í þátíð og sögnin „að fara“ verður „fór“ svo dæmi sé tekið. Það kalla ég mun 

merkilegri breytingar.“ 

Blönduðu sagnirnar fóru svo að rífast um að núþálegar sagnir (sem kallast 

núþálegar vegna þess að nútíðin þeirra hljómar dálítið eins og hún sé í þátíð) og ri-

sagnir (sem kallast svo vegna þess að þær enda á –ri í þátíð) væru enn merkilegri en 

bæði sterkar og veikar sagnir og brátt var allt komið á háaloft í þorpinu. Að lokum var 

ástandið orðið slíkt að sagnorðið, sem í upphafi hafði heimsótt þorpið ásamt 

nafnháttarmerkinu, þurfti að kalla til fundar á torginu til að stilla til friðar meðal 

orðflokkanna. 

„Kæru orðflokkar,“ kallaði það yfir fjöldann. „Þetta gengur ekki lengur. 

Hvernig eigum við að geta búið í sátt og samlyndi ef þið ætlið að rífast um hvaða 

flokkur er merkilegri en hinn? Það vill svo til að við erum öll ómissandi, því sum 

okkar geta lýst hugsunum sem önnur okkar geta ekki. En þau sem ekki geta lýst 

þessum hugsunum lýsa þá bara einhverju öðru. Við verðum öll að standa saman í því 

að búa til nýjan heim, því ef einhver sundrung verður á milli okkar þá getum við allt 

eins flutt hvert í sína áttina aftur. Munið þið hvernig ástandið var þegar við unnum 

ekki saman? Enginn gat gert neitt og okkur öllum leiddist. Og ég get fullvissað ykkur 

um það að mig langar svo sannarlega ekki að lenda í þeirri aðstöðu aftur. Kæru vinir, 

stöndum saman í að byggja upp gott samfélag orðflokka.“ Eins og þú getur heyrt var 

þetta mesta geðprýðis sagnorð og afar sannfærandi. 

Enda vildi svo til að orðflokkarnir – sérstaklega sagnorðin – létu strax af 

þessum innbyrðis deilum sínum og reyndu upp frá þessu að vinna saman að því að 
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byggja upp gott setningasamfélag. Fljótlega kom í ljós að þorpið góða var allt of lítið 

fyrir allan þennan fjölda orða og breiddist samfélagið hratt út. Sjálft Setningaland var 

orðið til og fór ört stækkandi. 

Ég vildi gjarnan geta sagt þér að eftir þessa ræðu sagnorðsins okkar hefði 

Setningaland strax orðið gott land þar sem allir lifðu í sátt og samlyndi, en það átti 

ekki eftir að verða raunin. Ekki strax að minnsta kosti. Það áttu ýmis vandamál eftir að 

spretta upp og sum hver svo alvarleg að mörgum okkar hefðu fallist hendur. En þau 

vandamál eru efni í aðrar sögur.  
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Annar hlutiAnnar hlutiAnnar hlutiAnnar hluti    

Hér segir frá því þegar fallorðinfallorðinfallorðinfallorðin þurftu að skipta aldingarðinum á milli sín og 

hvernig það átti eftir að kenna þeim um gildi þess að vinna saman.  

 

Einu sinni, þegar Setningaland var svo ungt að íbúar þess voru ekki enn búnir að 

kanna alla firði þess og dali – en þó svo gamalt að flestir voru hættir að hugsa um 

söguna af því hvernig það varð til, voru tvö fallorð, kóngur og drottning, sem bjuggu í 

agnarlitlu ríki sem var staðsett nákvæmlega í miðju landinu og var varið með háum 

múrum. Þú mátt svo sannarlega trúa að ég fari ekki með fleipur þegar ég segi að þetta 

ríki hafi verið agnarlítið, því ef maður stóð uppi í hæsta kastalaturninum og horfði í 

kringum sig var ekki nóg með að maður gat séð alla varnarmúrana, heldur gat maður 

beinlínis talið múrsteinana í veggjunum, ef maður pírði augun. Þessir múrar voru ekki 

beinlínis fallegir, en konungnum þótti þeir nauðsynlegir þar sem hann vildi verja 

fjölskyldu sína fyrir ásókn annarra orðflokka. Ástæðan var ekki beinlínis sú að hann 

væri á móti öðrum orðflokkum, nei því er nú öðru nær. Þeir voru reistir umhverfis 

höllina þar sem konungurinn óttaðist það meira en allt annað að börnin hans myndu 

fara hvert í sína áttina, ef þau fengju til þess færi, og myndu aldrei hittast aftur. 

Og það var feikinóg af börnum til að hafa áhyggjur af, þú mátt vera viss um 

það. Því þó konungsríkið hafi verið smátt var ekki hið sama að segja um fjölskyldu 

fallorðanna, því þau áttu hvorki fleiri né færri en 13 börn. Nafnorðin þrjú voru elst, 

síðan komu þrjú lýsingarorð, næstu þrjú voru töluorð, þá komu þrír greinar (einn af 

hverju kyni) og yngsta barnið var síðan ljómandi fallegt og indælt fornafn. Það gat 

verið þröngt á þingi, enda er enginn hægðarleikur að koma svona stórri fjölskyldu 

fyrir í svona litlu konungsríki. En konunginum og drottningunni þótti ákaflega vænt 

um börnin sín, sem þótti á móti afar vænt um foreldra sína og því var yfirleitt ósköp 

notalegt að dvelja í ríkinu þó stundum væri mikill handagangur í öskjunni. 
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 Í einu horni konungsríkisins var dálítill aldingarður þar sem uxu mörg fjarska 

falleg ávaxtatré. Dag einn, snemma vors, bar svo til að konungurinn og drottningin 

kölluðu til sín öll börnin sín og gengu með þau út í garð. 

 „Börnin góð,“ ávarpaði konungurinn þau virðulega, „ég held að þið séuð orðin 

nógu gömul til að eignast aldingarðinn minn. Þennan aldingarð hef ég átt síðan ég var 

sjálfur lítið fallorð og hef alla tíð hugsað vel um hann. Mér þykir ósköp vænt um 

þennan garð, en þar sem mér þykir enn vænna um ykkur langar mig til að gefa ykkur 

hann. Nú skuluð þið skipta honum jafnt á milli ykkar og hugsa álíka vel um trén í 

honum og ég hef hugsað um þau öll þessi ár.“ 

Börnin glöddust mikið við þessa gjöf föður síns og þegar hann hafði gefið þeim 

merki um að þau mættu fara og kanna garðinn þustu þau í hann eins og kólfi hefði 

verið skotið. Þú getur varla ímyndað þér hve garðurinn var fallegur. Trén voru bein 

og tignarleg og sum þeirra báru þegar safaríka ávexti í öllum regnbogans litum. Og 

hvarvetna stungu litrík og ilmandi blóm upp kollinum. Þegar börnin voru búin að 

jafna sig á fegurðinni í garðinum fóru þau að metast um hver ætti að fá hvaða blett til 

sinna umráða. Nafnorðin pöntuðu gróðursælu hæðina með öllum eplatrjánum, 

lýsingarorðin slógu eignarhaldi á blómríku lautina með perutrjánum, töluorðin tóku 

mjúka reitinn þar sem jarðarberjarunnarnir uxu og greinirinn tryggði sér björtu 

hlíðina með bláberjalynginu. Já, allir orðflokkarnir kepptust við að tryggja sér sinn 

hluta af aldingarðinum – nema litla fornafnið sem stóð og horfði undrandi á aðfarirnar 

í systkinum sínum. 

Þegar systkinin höfðu lokið við að skipta aldingarðinum á milli sín kom 

konungurinn, faðir þeirra, gangandi ásamt fríðu föruneyti til að aðgæta hvernig 

börnunum gengi. Þau sýndu honum öll blettina sem þau höfðu tryggt sér og gáfu 

honum að smakka af ávöxtunum. Nafnorðin gáfu honum ferskt epli, lýsingarorðin 

gáfu honum sæta perur, töluorðin gáfu honum gómsæt jarðarber og greinirinn gaf 
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honum safarík bláber. Að lokum sneri konungurinn sér að fornafninu sem stóð 

einsamalt í miðjum garðinum og horfði vandræðalegt á tærnar á sér. 

„Hvar er reiturinn þinn, barnið mitt?“ spurði hann, hissa á því að fornafnið 

skyldi ekki hafa gefið honum neitt. 

„Ég fékk engan reit,“ svaraði fornafnið skömmustulega og beygði höfuð sitt, svo 

konungurinn sæi ekki tárin renna niður kinnarnar. 

„Fékkstu engan reit?“ spurði konungurinn, alveg forviða. „Hverju sætir það?“ 

Nú var komið að hinum orðflokkunum að verða vandræðalegir. „Við 

kepptumst svo mikið við að skipta garðinum á milli okkar að við gleymdum 

fornafninu,“ sagði eitt nafnorðið að lokum. 

Konungurinn brást reiður við. „Þetta gengur alls ekki. Ég tók sérstaklega fram 

að þið ættuð að skipta garðinum jafnt á milli ykkar. Nú skuluð þið skipta honum alveg 

upp á nýtt, því ég get sagt ykkur það að ekkert barna minna verður skilið útundan á 

meðan ég fæ einhverju ráðið.“ Eins og þú getur heyrt var þessi kóngur prýðis faðir og 

með hjarta úr gulli. Allir orðflokkarnir sem þegar höfðu tryggt sér hluta af garðinum 

litu hver á annan og veltu fyrir sér hvernig hægt væri að skipta garðinum upp á nýtt. 

En systkinin urðu heldur en ekki hissa þegar fornafnið kom með allt aðra hugmynd. 

„Þetta er allt í lagi, pabbi minn,“ sagði það. „Ég þarf ekki allt þetta landssvæði 

til að búa til fallegan reit handa mér. Hið eina sem mig langar í er þessi litli reitur 

þarna,“ bætti það við og benti á lítinn reit sem stóð við einn varnarmúrinn er lá 

umhverfis konungsríkið. Svo brosti það blíðlega til föður síns og sagði: „Hafðu ekki 

áhyggjur þó reiturinn sé ekki eins stór og reitir systkina minna. Ég er alveg viss um að 

þegar garðyrkja okkar ber ávöxt eftir sumarið þá eigið þið öll eftir að sjá að reiturinn 

minn á samt eftir að bera jafn mikinn ávöxt og hinir reitirnir í garðinum.“ 

Konunginum lét sér þetta vel líka og nú fóru öll systkinin að hlúa að reitunum sínum. 

Það var nóg að gera í garðinum og á hverjum degi áttu fallorðasystkinin 

annríkt við að hlúa að gróðrinum. Þau báru áburð á beðin, snyrtu greinar, grisjuðu 



27 

blóm og reyttu arfa, enda vildu þau öll að sinn garður yrði fallegastur og bestur. En 

litla fornafnið lét sér nægja að stinga upp reitinn sinn og afmarka hann með 

snyrtilegum litlum hring. Síðan gekk það á milli systkina sinna og spurði hvort það 

mætti fá eins og einn afleggjara af trjánum þeirra, sem og hvort það mætti hirða 

einstaka afklippur sem féllu af trjánum þegar verið væri að snyrta þau. 

Fyrst um sinn voru systkini fornafnsins afar tortryggin út í áætlanir þess og 

veltu fyrir sér hvers vegna það gerði ekkert annað en að hirða afganga og afleggjara frá 

þeim, í stað þess að gróðursetja eigin fræ. En fornafnið brosti bara sínu blíðasta til 

þeirra og svaraði: „Mér þykir bara svo vænt um ykkur, kæru systkini, að mig langar til 

að nota afrakstur vinnu ykkar í minn eigin reit. Þannig á mér eftir að þykja enn 

vænna um reitinn minn.“ Þú hlýtur að vera sammála mér um að það er ofsalega erfitt 

að neita yngra systkini sínu um aðstoð ef það biður svona fallega um hana. 

Það fór enda svo að smám saman hættu fallorðasystkinin að tortryggja 

fornafnið og fóru að hjálpa því í hvert sinn sem það bað um hjálp. Þau gáfu alla 

afganga og allar afklippur sem fornafnið bað um og fylgdust forvitin með þegar það 

tók afklippurnar og gróðursetti þær varlega í reitinn sinn. Og ekki nóg með það, 

heldur hættu þau á endanum að hugsa eingöngu um sinn eigin reit, heldur hjálpuðu 

öll systkinin hvert öðru eftir því sem þurfa þótti. 

Þegar leið á sumarið fóru æ fleiri ávextir að spretta fram á trjám systkinanna. 

Voru ávextirnir svo litríkir og girnilegir að börnin fengu öll vatn í munninn af því 

einu að horfa á þá. En þó svo tilhlökkun þeirra yfir að smakka ávextina væri mikil 

komst hún ekki í hálfkvisti við spenninginn í þeim öllum að fylgjast með trénu sem óx 

upp úr moldinni í litla reitnum sem fornafnið hafði afmarkað. Já, veistu, þótt ótrúlegt 

megi virðast óx á einu sumri upp stórt og mikið tré upp úr reit, sem um vorið hafði 

ekki innihaldið neitt nema mold. Engu fallorðasystkinanna hafði dottið í hug að þetta 

gæti gerst og þau voru öll svo hissa að ekkert þeirra hafði einu sinni rænu á því að vera 
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öfundsjúkt. Það var því ekki nema von að litla fornafnið okkar gjörsamlega ljómaði af 

gleði og klappaði saman lófunum í hvert sinn sem það sá tréð sitt. 

Dag nokkurn ákvað fallorðakonungurinn sjálfur að ganga út í aldingarðinn og 

sjá hvernig börnunum hefði gengið að rækta hann. Og sá var heldur en ekki ánægður 

þegar hann sá afraksturinn. „Þið hafið fengið góða uppskeru, enda hafið þið greinilega 

ræktað garðinn af alúð og umhyggjusemi,“ sagði hann hátíðlega og kinkaði stoltur 

kolli til barnanna. Svo gekk hann um garðinn og fékk að sjá uppskeruna. 

Hann skoðaði epli nafnorðanna með velþóknunarsvip, því næst rannsakaði 

hann perur lýsingarorðanna með bros á vör, þá virti hann fyrir sér jarðarber 

töluorðanna með glampa í augum og að lokum beindi hann athygli sinni að bláberjum 

greinisins með gleði í hjarta. En þegar konungurinn gekk fram á stóra tréð sem stóð í 

reit fornafnsins og gnæfði yfir alla viðstadda rak hann í rogastans. 

„Hva... hvað er þetta?“ stundi hann loks upp úr sér. 

„Þetta er tréð sem óx upp úr reitnum mínum í sumar,“ svaraði fornafnið, enda 

var þetta ákaflega sannsögult og gott fornafn. 

„En hve... hvernig fórstu að því að gera það svona stórt?“ stamaði veslings 

konungurinn og vissi varla í hvorn fótinn hann ætti að stíga. 

„Það, elsku faðir minn, er ekki eingöngu mér einu að þakka, heldur gerðist það 

vegna þeirrar samheldni sem við systkinin sýndum í allt sumar,“ svaraði fornafnið að 

bragði. Konungurinn virtist ekki skilja neitt í neinu, svo fornafnið hélt áfram að skýra 

mál sitt. 

„Þannig er að þegar við fallorðin byrjuðum að vinna í aldingarðinum okkar í 

vor fór hver orðflokkur í sinn reit og byrjaði að vinna, án þess að falast eftir aðstoð eða 

samvinnu annarra flokka,“ sagði það. „Það gekk ágætlega í byrjun og flestir náðu að 

rækta ágætis ávexti. En það var ekki fyrr en við tókum okkur öll saman og unnum að 

því sem ein fallorðaheild að rækta reitinn okkar sem þetta stóra og mikla tré óx.“ 
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Konungurinn leit á börnin, eitt af öðru og spurði: „Er þetta stóra og mikla tré 

þá afrakstur samvinnu ykkar allra?“ 

„Já,“ svaraði fornafnið. „Við tókum sérkenni okkar allra og komum þeim fyrir á 

einum stað og þetta var ávöxtur þeirrar vinnu. Hjá nafnorðunum fékk ég til dæmis 

afleggjara af bæði sérnöfnum og samnöfnum og öll þau nöfn eða heiti á verum, 

hlutum, hugmyndum og verknuðum sem fóru í reitinn eru frá þeim komin. Orð eins 

og hundur, kisa, lamb og Tumi komu þaðan,“ sagði fornafnið og sneri sér því næst að 

lýsingarorðunum. 

„Öll þau orð sem lýsa eða gefa nánari upplýsingar um verur, hluti eða 

fyrirbrigði fékk ég hjá lýsingarorðunum. Sérkennið sem þau komu með í reitinn minn 

var að þetta eru einu fallorðin sem geta stigbreyst og þau geta beygst í kynjum. Sjáðu 

bara lýsingarorðið svartur – við segjum svartur hundur, svört kisa og svart lamb og við 

stigbreytum því með því að segja svartur-svartari-svartastur. 

Svo eru það töluorðin. Þau tákna ákveðna upphæð, magn eða fjölda einhvers. 

Þeirra framlag var hreint ekki lítið því þau komu með allar frumtölurnar – til dæmis 

einn, tvo og þrjá – og allar raðtölurnar – fyrsta, annan, þriðja og svo framvegis – í 

reitinn. Og það er nú ekkert smáræði því að tölurnar eru nánast óteljandi. Það er síðan 

hægt að blanda tölunum saman við nafnorðin og lýsingarorðin og fá til dæmis út 

fallorðablönduna tveir svartir hundar. Það kalla ég sko samvinnu. 

Og að lokum er það greinirinn. Hann er kannski bara eitt orð, hinn, en 

mikilvægt orð er hann því hann gerir nafnorð ákveðin. Það kalla ég nú göfugt 

markmið. Þó hann sé oftast viðskeyti aftan á nafnorð, til dæmis hundur·inn, þá er 

hann líka notaður sem laus greinir. Með slíkri samvinnu erum við jafnvel komin með 

fallorðarununa hinir tveir svörtu hundar.  

Öll þessi samvinna okkar gerði tréð í reitnum mínum eins stórt og það varð. 

Við fallorð erum eini orðflokkahópurinn sem vinnur svo náið saman að við meira að 

segja sambeygjumst þegar við þurfum á að halda.“ 
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Þú getur rétt ímyndað þér hvort konungurinn hafi ekki orðið stoltur af að 

hlusta á þessa tilfinningaríku, en fræðilegu, útskýringu fornafnsins. Ekki er laust við 

að hann hafi verið að rifna úr monti. En þá mundi hann skyndilega eftir nokkru. 

„Elsku barnið mitt,“ sagði hann, „nú hefur þú lýst systkinum þínum með 

fögrum og kærleiksríkum orðum, en þú hefur ekki minnst einu orði á þitt framlag til 

ræktunar trésins. Hvað gerðir þú til að hjálpa trénu að verða svona stórt?“ 

Fornafnið brosti. „Ég lagði líka mitt af mörkum,“ sagði það svo. „Fornöfn eins 

og ég fallbeygjast eins og önnur fallorð, auk þess sem við beygjumst í bæði tölu og 

kyni. Það sem er þó kannski merkilegast við okkur er að við getum tekið nokkuð 

langa orðarunu og stytt hana niður í jafnvel eitt orð.“ 

„Hvað áttu við?“ spurði konungurinn. 

„Ég skal sýna þér,“ svaraði fornafnið íbyggið. „Nú erum við systkinin búin að 

búa til þetta tré. Við gerðum það með því að taka sérkenni okkar allra og blanda þeim 

saman og tréð varð ávöxtur þess. Nú skulum við taka eina grein þess sem dæmi,“ sagði 

fornafnið og benti á grein sem slútti yfir höfðum þeirra og bar fallegan mangóávöxt. 

„Þessi grein var búin til úr orðum frá öllum orðflokkunum sem ég var búið að 

fjalla um og afraksturinn varð runan: „Hin 13 dásamlegu systkini.“ Sjáum nú hvað 

gerist ef ég tek mangóávöxtinn af greininni.“ Með þessum orðum teygði fornafnið sig í 

ávöxtinn, sleit hann af greininni og rétti föður sínum. Konungurinn leit á ávöxtinn og 

sá að á hann hafði verið letrað eitt lítið orð: „Við.“ 

„Við erum hin 13 dásamlegu systkini,“ sagði fornafnið. „Það hefði enginn 

annar orðflokkur en við fornöfnin getað tekið þessa löngu orðarunu og stytt hana 

svona niður, en samt verið skiljanleg. Að þessu leytinu til eru fornöfn mikilvægur 

orðflokkur, því við gerum tungumálið blæbrigðaríkara og komum í veg fyrir óþarfa 

stagl og endurtekningar þegar verið er að tala um ákveðna hluti.“ 

Konungurinn var nánast alveg orðlaus. Hann leit til skiptis á ávöxtinn, 

fornafnið og börnin sín, en síðan brosti hann og faðmaði börnin sín að sér, hvert á 
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fætur öðru. Hann gat ekki annað en hlegið af gleði yfir þeirri samkennd sem börnin 

hans sýndu hvert öðru og hve auðvelt þau áttu með að vinna saman. Hann lét því næst 

sækja konunglegu hallarsmiðina sína og fyrirskipaði að þeir skyldu rífa niður allan 

varnarmúrinn kringum höllina þegar í stað, enda væri engin þörf á að halda 

fallorðunum föngnum þarna inni lengur. 

Hallarsmiðirnir létu ekki segja sér þetta tvisvar og innan skamms var múrinn 

orðinn að rústum einum. Fallorðasystkinin dreifðu sér um allar grundir, en ólíkt því 

sem faðir þeirra hafði óttast í byrjun héldu þau ávallt sambandi og komu reglulega í 

heimsókn til foreldra sinna. Upp frá þessu stóðu fallorð alltaf saman í þeim 

ákvörðunum sem þurfti að taka og þó svo margar ákvarðanir hafi verið teknar í 

gegnum tíðina sem voru afar góðar, voru líka margar ákvarðanir fallorðanna mjög 

vanhugsaðar. En það var svosem ekki systkinahópnum í aldingarðinum að kenna. 
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Þriðji hlutiÞriðji hlutiÞriðji hlutiÞriðji hluti    

Hér segir frá því þegar fallorðin og sagnorðin ákváðu að reka smáorðinsmáorðinsmáorðinsmáorðin úr 

Setningalandi og hvaða áhrif sú ákvörðun átti eftir að hafa á orðflokkana.  

 

Nú langar mig til að segja þér söguna af því hvernig það vildi til að smáorðin sneru til 

baka úr útlegð og fengu loks viðurkenndan tilverurétt sinn í Setningalandi. Sú saga 

hefur ekki heyrst  oft í gegnum tíðina og sennilega eru þeir ekki margir sem kunna að 

segja frá henni. En það er kannski einmitt þess vegna sem það er svo mikilvægt að 

setja hana niður í prent, því það væri vissulega mikil synd ef þessi hetjulega barátta 

smáorðanna félli í gleymsku, bara fyrir þær sakir að enginn gæti lengur rifjað hana 

upp. 

 Fyrir löngu síðan kom upp mikil óöld í Setningalandi, en eins og þú kannski 

veist ríktu þar þrjár stórar ættir sem hétu Sagnorð, Fallorð og Smáorð. Áttu þær í 

hatrömmum deilum um það hver þeirra ætti að fara með yfirráð í landinu og þóttust 

allar vera betur til þess fallnar en hinar að stjórna. Baráttan var hörð og óvægin og 

allar ættirnar – eða flokkarnir eins og þær vildu heldur láta kalla sig – beittu bæði 

öllum sínum kröftum og öllum sínum einkennum til þess að ná völdum yfir hinum. 

Smám saman náðu sagnorðin þó undirtökunum og svo fór að lokum að þau báru 

sigurorð af hinum flokkunum. Þau úrslit ættu ekki að þurfa að koma á óvart; stærsta 

ástæða sigurs flokksins var sú að hann var sá eini sem gat beygst í tíðum og þessi 

yfirráð hans yfir tímanum færðu honum mikil völd og fjármuni í hendur. Sagt hefur 

verið að tíminn sé peningar og nýttu sagnorðin sér það óspart í pólitískri baráttu sinni, 

þar sem sjóðir flokksins voru nánast ótæmandi. Þannig náðu sagnorðin völdum í 

Setningalandi og þó svo hinir flokkarnir hefðu tekið tapinu illa í fyrstu urðu þeir að 

viðurkenna, þegar lengra dró, að þessi úrslit voru ekki alslæm, því hvað sem var 

svosem hægt að segja um sagnorðin þá sátu þau ekki aðgerðarlaus á sínum valdastóli, 

heldur létu þau hlutina gerast. 
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 Nú komst friður á í Setningalandi um sinn og þó smáorðin undu sæmilega sátt 

við sitt hlutskipti var ekki laust við að þau fyndu fyrir dálítilli spennu frá fallorðunum, 

sem alltaf höfðu átt dálítið erfitt með að sætta sig við tapið fyrir sagnorðunum. Eftir á 

að hyggja hefðu smáorðin kannski átt að vera dálítið varari um sig, því þannig hefðu 

þau örugglega ekki lent í þeim hremmingum sem í vændum voru. Við skulum þó 

auðvitað ekki gleyma því að ef þau hefðu ekki lent í hremmingunum, þá er ekki svo 

víst að þau hefðu náð að snúa jafn sterk til baka og raun átti eftir að bera vitni. En við 

skulum ekki fara of langt fram úr okkur og gæta heldur að því hvað gerðist næst. 

 Þegar flokkarnir voru búnir að lifa í sátt og samlyndi (að því er smáorðin 

héldu) í nokkra stund bar það skyndilega til tíðinda að fallorðin risu upp og kröfðust 

þess að smáorðin myndu héðan í frá lúta stjórn þeirra, þar eð þau væru hvorki nándar 

nærri eins hæfileika- né blæbrigðarík og aðrir orðflokkar og væru því óæðri öllum 

öðrum flokkum í landinu. Þú hefðir átt að heyra gauraganginn þegar öll smáorðin 

mótmæltu tillögunni og til dæmis fussuðu, sveiuðu og æjuðu upphrópanirnar svo  hátt 

að sagnorðin urðu að beita öllum sínum hljómmestu persónusögnum í framsöguhætti 

til að yfirgnæfa skarkalann. Þegar hljóð var komið á steig fulltrúi fallorðanna fram, 

spjátrungslegt nafnorð með hliðstæðu ábendingarfornafni og veiku lýsingarorði, og 

hélt framsöguræðu sína: 

 „Kæru sagnorð, fallorð og aðrir góðir gestir! Við erum saman komin til að ræða 

um þessi litlu smáorð, sem fram til þessa hafa ekkert gagn gert í okkar fallega landi, 

heldur þvert á móti þvælst fyrir og gert líf okkar allra mun flóknara en annars hefði 

verið. Til hvers eru eiginlega allir þessir flokkar smáorða? Engin þessara orða geta einu 

sinni beygst að neinu leyti – hvorki í kyni, tölu og falli eins og við fallorðin, né í tíðum 

eins og sagnorðin. Hvers vegna eru slíkir auðnuleysingjar að skipta sér í 

undirfylkingar? Og hvað á það eiginlega að þýða að geta ekki lagað sig að öðrum 

orðum eins og við hin?“ Nú varð nafnorðið að gera hlé á máli sínu því 

mótmælaháreystin frá smáorðunum yfirgnæfðu ræðu þess. Sagnorðin sussuðu og réttu 
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upp hendur til marks um þögn, en dágóðan tíma tók að fá þögn í salinn. Þegar 

nafnorðið fékk loks aftur tækifæri til að tala var ekki laust við að yfirlætislegt glott léki 

um varir þess. Það setti sposkt í brýnnar og hélt máli sínu áfram: 

 „Ég held að þessi viðbrögð smáorðanna segi allt sem segja þarf. Þetta eru bara 

uppreisnarseggir og eiginhagsmunaglyðrur og við fallorðin krefjumst þess að 

annaðhvort lúti þau nú þegar stjórn okkar, eða þá að þau hafi sig á brott úr landi okkar 

hið snarasta.“ Nafnorðið lauk ræðu sinni með tilkomumikilli hneigingu og handapati 

við mikil fagnaðarlæti hinna fallorðanna, en mótmælakliður barst frá smáorðunum. 

 „Þetta var vissulega vel mælt og sköruglega,“ sagði talsmaður sagnorðanna, „en 

hverju viljið þið smáorðin svara þessu?“ 

 Smáorðin litu hvert á annað eins og þau væru að bíða eftir því að einhver annar 

tæki á sig rögg og svaraði spurningunni. Lágt fliss heyrðist meðal fallorðanna. En loks 

steig en litla samtenging fram og fetaði sig feimnislega fram á gólfið. Fallorðin dæstu 

hljóðlega og sum þeirra ranghvolfdu augunum, því en var gagnstæðistenging og var 

aðallega þekkt fyrir að mótmæla öllu sem áður hafði verið sagt, sem sumum gat þótt 

ansi þreytandi. 

 Hún ræskti sig hljóðlega og sagði svo einfaldlega: „Margur er knár þótt hann sé 

smár,“ áður en hún bakkaði aftur varfærnislega inn í smáorðahópinn. 

 „Er þetta hið eina sem þið smáorðin hafið að segja ykkur til varnar?“ spurðu 

sagnorðin hlessa og litu hvert á annað áður en þau sneru sér aftur að smáorðunum. „Ef 

þið getið ekki varið stöðu ykkar af meiri ástríðu en þetta sjáum við ekki annan kost í 

stöðunni en að samþykkja tillögu fallorðanna. Smáorðin eru hér með úrskurðuð lægst 

settu flokkar orða og skulu þau lúta stjórn allra annarra orðflokka, ellegar yfirgefa 

Setningaland hið fyrsta.“ 

 Fallorðin ráku upp mikil fagnaðaróp, en smáorðin hristu höfuðin niðurlút – öll 

nema gagnstæðistengingin en, sem brosti íbyggin út í annað munnvikið, áður en hún 

gekk ákveðin á braut og benti hinum smáorðunum að koma með sér. Hún gekk 
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hnarreist framhjá hópi fallorða og tók ekki einu sinni eftir hvössu augnaráði þeirra þar 

sem þau stóðu nánast öll í sama falli og tölu og horfðu sambeygðu augnaráði á eftir 

smáorðunum. Þannig atvikaðist það að smáorðin urðu hornrekur í Setningalandi og 

ákváðu að hverfa í útlegð fremur en að verða undirsátar hinna flokkanna. 

 Næstu dagana áttu smáorðin svo sannarlega ekki sældarlíf, því þau gengu án 

mikillar hvíldar þar til þau komu loks að stórum helli. Hann var hlýlegur að sjá og 

ákváðu þau því að hreiðra um sig í honum. Það var ekki laust við að stemningin í 

hellinum hafi verið heldur dapurleg í fyrstu, þar sem mörg orðanna kepptust við að 

steypa sér í sjálfsvorkunn vegna framkomu hinna orðflokkanna í Setningalandi. Svo 

hávær var barlómurinn að það tók litlu samtenginguna dágóðan tíma að ná athygli 

hinna orðanna. 

 „Kæru þjáningarsystkin!“ kallaði hún svo þegar athyglinni var náð. „Ekki er 

útlitið bjart þessa stundina. En nú er mikilvægt að gefast ekki upp, heldur bíta á 

jaxlinn, því okkur er betri örlög búin en þetta. Er ég með áætlun um að rétta hlut 

okkar aftur.“ Hin smáorðin litu nú öll upp og hlustuðu með athygli á ræðu 

tengingarinnar. Hún hafði ekki talað lengi þegar bros tóku að fæðast á andlitum 

smáorðanna og þegar hún hafði lokið við að lýsa áætlun sinni hóf gleðihlátur orðanna 

að hljóma um hellinn. 

 Nú víkur sögunni aftur í Setningaland, þar sem fallorðin og sagnorðin hrósuðu 

hvert öðru í hástert fyrir að hafa náð að hrekja „hin gagnslausu“ smáorð á brott úr 

landinu. Ákváðu hátt settir ráðamenn úr báðum flokkum að slá saman í heljarinnar 

veislu til þess að „halda upp á þessu merku tímamót í pólitískri sögu Setningalands,“ 

svo ég vitni nú í orð spjátrungslega nafnorðsins sem haldið hafði ræðuna fyrir hönd 

fallorðanna. Allir bestu matreiðslumeistarar og veisluhaldarar úr röðum beggja flokka 

voru ráðnir til skipulagningar veislunnar og skyldi ekkert til sparað til að gera hana 

sem veglegasta og glæsilegasta. Dýrindis steikur voru eldaðar, hið fínasta vín var sótt 

úr dýpstu kjöllurum, silkimjúku súkkulaði var komið fyrir í gimsteinaskrýddum 
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gullskálum, bestu galdra- og sjónhverfingamenn heims sýndu listir sínar, veglegustu 

flugeldum var skotið á loft, næturgalar sungu sína fegurstu söngva og páfuglar breiddu 

úr stélfjöðrum sínum. Já, þú mátt trúa að þetta var svo sannarlega veisla í lagi og það 

hefði bókstaflega ekkert átt að vera yfir henni að kvarta. Það var kannski helst þess 

vegna sem fallorðin og sagnorðin áttu svo erfitt með að átta sig á því hvers vegna þau 

skemmtu sér ekki sérlega vel. 

 Í hvert sinn sem þau fengu sér ljúffengan matarbita, dýrindis súkkulaðimola 

eða sopa af ferskum veigum og ætluðu að hrósa matreiðslunni hvert við annað kom 

ekkert upp úr þeim nema þurr upptalning á lýsingarorðum. Þegar 

sjónhverfingameistararnir sýndu galdra sína horfðu orðin skilningssljó á og skildu 

ekkert í þeim torkennilega dansi sem fram fór hjá þessum skemmtikröftum, enginn sá 

hvert flugeldarnir fóru né hvort þeir sprungu yfir höfuð og meira að segja hvorki 

næturgalarnir né páfuglarnir höfðu nein áhrif. Það var alveg sama hvað fallorðin og 

sagnorðin reyndu að gera til að bæta ástandið – alltaf vantaði einhvern herslumun til 

að það gæti þótt gott. 

 Smám saman fóru þessar misheppnuðu tilraunir til skemmtunar að fara í skapið 

á orðunum og að lokum fór það svo að allir veislugestir voru meira og minna orðnir 

fýldir og önugir af einskærum pirringi yfir ástandinu. Þannig fór veislan algerlega 

forgörðum, sem var mesta synd því hún var svo glæsileg. Og það sem meira er, lífið í 

Setningalandi fór fljótlega að þróast í sömu átt. Það var alveg sama hvað fallorðin og 

sagnorðin reyndu að gera – aldrei gátu þau notið þess til fulls að lifa og vera til eins og 

áður hafði verið. Hið versta var síðan að enginn vissi nákvæmlega hvers vegna málin 

voru að þróast svona. 

Þegar íbúum Setningalands var orðið lífið nánast óbærilegt af leiðindum og 

pirringi sáu sagnorðin að við svo búið mætti ekki standa, heldur yrði að gera eitthvað í 

málunum. Þarna geturðu séð hvernig sagnorðin voru alltaf til í aðgerðir. Þau létu því 
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þau boð út ganga um gjörvallt landið að hver sá sem gæti lagfært vandamálið sem upp 

var komið fengi að launum að óska sér hvers þess sem sá vildi. 

Skilaboðin bárust um Setningaland eins og eldur í sinu og hver ofurhuginn á 

fætur öðrum gerði tilraun til að létta þessum álögum sem virtust vera á landinu. En 

það var alveg sama hvað hver reyndi, enginn gat stunið upp úr sér neinni haldbærri 

skýringu á vandamálinu, hvað þá heldur borið fram lausn á því. Ástandið versnaði í 

sífellu og sagnorðin og fallorðin voru farin að örvænta. 

En þegar neyðin er stærst þá er hjálpin næst, segir máltækið. Nú vildi svo til að 

tvær litlar tilvísunartengingar, sem og er, voru í heimsókn hjá frænda sínum, 

tilvísunarfornafninu hvert. Þú skalt samt ekki halda að þær hafi verið staddar þar af 

eintómri tilviljun, því raunar hafði litla gagnstæðistengingin okkar stungið upp á því 

að þær brygðu sér í þessa heimsókn. Sem og er stigu nú fram fyrir sagnorðin og 

fallorðin og sögðust vera með hugmynd um hvernig leysa mætti þetta slæma 

vandamál. Sagnorðin gáfu þeim merki um að láta heyra. 

„Það vill svo til,“ sagði sem, sem yfirleitt hafði orðið fyrir er, „að við höfum 

áreiðanlegar heimildir fyrir því að samtengingin en og hin smáorðin búi yfir vitneskju 

um hvernig létta megi þessum álögum. Við stingum því upp á þeirri róttæku aðgerð að 

bjóða þau aftur velkomin til Setningalands, að minnsta kosti um stundarsakir, svo þau 

geti létt þessum álögum.“ 

Sagnorðin og fallorðin hlustuðu á mál sem og þó þeim væri þvert um geð að 

bjóða smáorðin velkomin aftur inn í landið, svona skömmu eftir að þau höfðu verið 

rekin á brott, þá urðu þau að viðurkenna hvert fyrir öðru að þau hefðu sjálf ekki náð 

að finna neina lausn á vandanum. Og þar sem þau voru farin að örvænta var ákveðið 

að láta á hugmyndina reyna. Var því þessi hjálparbeiðni send út til smáorðanna, þar 

sem þau biðu fregna í helli sínum. Þau biðu heldur ekki boðanna þegar beiðnin barst, 

heldur lögðu þegar af stað til Setningalands. 
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Þegar þau gengu á fund sagnorðanna og fallorðanna verður ekki annað sagt en 

að stemningin í salnum hafi verið dálítið einkennileg, því þó flestir hafi vissulega 

vonað að þau myndu leysa vandann var ekki laust við að margir væru á því að 

einhverjir aðrir ættu að leysa hann en hópur væskilslegra smáorða. Sagnorðin létu það 

þó ekki á sig fá heldur spurðu smáorðin beint út hvort þau ættu einhverja lækningu 

við þeim leiðindum sem væru að heltaka landið um þessar mundir. Svo sögðu þau 

smáorðunum alla sólarsöguna af því hvernig veislan mikla hefði misheppnast og 

hvernig lífið í Setningalandi hefði æ síðan verið á hraðri niðurleið. Smáorðin hlustuðu 

af athygli en svo bað en um hljóð. 

„Kæru vinir,“ sagði hún loks er hún fékk að taka til máls. „Nýverið tókuð þið 

ykkur til og rákuð okkur smáorðin út úr Setningalandi með harðri hendi. Þið gerðuð 

okkur útlæg með þeim orðum að við værum hvorki nauðsynleg né þörf. En nú hefur 

einmitt hið gagnstæða komið í ljós,“ bætti það við brosandi, en fallorðin og sagnorðin 

litu ringluð hvert á annað. 

„Þegar þið gátuð ekki hrósað matnum almennilega,“ hélt en áfram, „var það 

vegna þess að ykkur vantaði atviksorðin til að standa með sagnorðunum og 

lýsingarorðunum og skýra þau betur. Það hefði getað skipt miklu máli að geta sagt 

matinn vera dásamlega góðan í stað þess að segja hann bara góðan. Og hvernig getið 

þið vitað hvort þið séuð til dæmis stödd inni eða úti, ef atviksorðin eru ekki með í 

orðaforðanum – ja mér er bara spurn? Já, atviksorð geta gefið setningunum okkar 

mikil blæbrigði og svo skemmir ekki fyrir að sum þeirra geta stigbreyst.“ Sum fallorðin 

kinkuðu kolli og urðu að viðurkenna að þetta var ekki svo afleit röksemdarfærsla. 

„Og hvað með forsetningarnar?“ sagði en jafnframt. „Ekki höfðu þær minni 

áhrif. Þegar þið gátuð ekki séð hvað töframennirnir voru að gera, né hvert flugeldarnir 

fóru, þá var það vegna þess að ykkur skorti forsetningar til að sjá hvað var að gerast 

fyrir framan ykkur, yfir ykkur eða bara á móti ykkur. Þið gátuð hvorki horft á né 

fylgst með neinum, svo bara örfá dæmi séu tekin. Þið fallorð dásömuðuð 
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fallbeyginguna svo mjög í ræðu ykkar, en er það ekki einmitt mikilvægt hlutverk 

forsetninga að taka með sér nafnlið og stýra falli hans? Ég bara spyr: Hvar væri þessi 

dýrmæta fallbeyging ykkar án forsetninganna? Hún væri svosem til, en ekki nærri 

eins blæbrigðarík.“ Nú voru flest fallorðin farin að ókyrrast mjög í sætum sínum og 

horfa vandræðaleg í gaupnir sér. 

„Svo erum það við samtengingarnar.“ En lagði mikla áherslu á orð sín. „Þegar 

þið gátuð ekki talað saman af viti um þau áhrif sem veislan hafði á ykkur, nema í 

stuttum og staglkenndum setningum, var það einmitt vegna þess að okkur vantaði. 

Það erum nú einu sinni við samtengingarnar sem tengjum saman setningar og 

setningarliði. Þetta eru ýmist einfaldar aðaltengingar eins og en, og, eða, heldur og 

fleiri, fleygaðar aðaltengingar á borð við bæði-og eða hvorki-né, eða aukatengingar 

eins og af því að, eins og, þegar, til þess að og allar hinar. Það munar nú um minna ef 

þetta vantar.“ Það var greinilegt að ræða en hafði áhrif, því sagnorðin voru farin að 

kinka íbyggin kolli á meðan hún talaði. 

„Og að lokum eru það svo upphrópanirnar og nafnháttarmerkið. Ég skil nú 

ekki hvernig ykkur sögnunum datt í hug að reka nafnháttarmerkið burt – ég veit ekki 

betur en að það sé þeim orðflokki að þakka að þið hittuð hina orðflokkana á sínum 

tíma. Hvernig ætlið þið að standa í nafnhætti ef að vantar? Og það sem meira er: 

hvernig ætlið þið sagnorðin að pluma ykkur ef þið getið ekki einu sinni staðið í 

nafnhætti? Svo voru það upphrópanirnar, þið gátuð ekki notað þær til að hrópa upp 

ánægju ykkar yfir flugeldasýningunni. Upphrópanir geta nefnilega sýnt miklar 

tilfinningar þó þær finnist ekki allar í málfræðiumfjöllunum, bara vegna þess að þær 

þykja ekki hafa nógu skýr einkenni, hvorki setningarfræðileg né málfræðileg. En það 

er samt engin ástæða til að kasta þeim fyrir róða.“ En tók nú dramatískt hlé á máli sínu 

áður en það flutti lokaorð sín. 

„Það er ljóst, kæru fallorð og sagnorð, að þó við smáorð beygjumst ekki að 

neinu leyti, þá erum við ekki síður mikilvægur hluti íbúa Setningalands en þið sem 
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beygist á einhvern hátt. Án okkar eruð þið bara orð á stangli, sneydd tilfinningum og 

nánari lýsingum.“ 

Þegar fallorðin og sagnorðin höfðu hlustað á þessa magnþrungnu og afar 

málfræðilegu ræðu en sáu þau að þau höfðu ekki hegðað sér vel gagnvart 

smáorðunum. Þau sáu núna hve smáorðin unnu mikilvægt starf í hagkerfi 

Setningalands svo þau féllu á kné og báðust margfaldlega afsökunar á meðferðinni og 

spurðu hvernig þau gætu bætt fyrir mistökin. Smáorðin minntu þá á að launin fyrir að 

aflétta álögum Setningalands voru þau að fá eina ósk og stungu upp á því að þau nýttu 

sér óskina til að fá að flytja aftur í landið. Öll sagnorðin og fallorðin féllust þegar í stað 

á þá hugmynd og upphófust nú mikil fagnaðarlæti í öllum flokkunum. 

Var þegar í stað slegið aftur til veislu og nú til að fagna endurkomu 

smáorðanna til Setningalands. Ég get ekki sagt þér nákvæmlega frá því hvað fór fram í 

þeirri veislu, því ég var ekki á staðnum, en sagan segir samt að þetta hafi verið mesta 

veisla sem nokkurn tímann hafi verið haldin í landinu og veistu, veislan var víst svo 

stórfengleg að ég heyrði meira að segja að sjálf sólin hefði næstum gleymt að skína og 

að vindarnir hefðu næstum gleymt að blása þennan dag. 

Upp frá þessu unnu allir orðflokkarnir, sagnorð, fallorð og smáorð saman að því 

að gera Setningaland að hinu besta landi og lentu smáorðin aldrei aftur í því aftur að 

þurfa að sanna tilverurétt sinn fyrir hinum flokkunum. 

 

 


