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daglegt líf

Allt í einu er barið að dyrum…
Það er ekki oft sem að bækur
þróast í samvinnu þriggja höfunda sem búa hver í sínu
landinu. Sú er engu að síður
raunin með Skrímslabækur
þeirra Áslaugar Jónsdóttur,
Kalle Güettler og Rakelar
Helmsdal. Soffía Guðrún Jóhannsdóttir ræddi við þau.

H

in íslenska Áslaug, Svíinn Kalle og
Færeyingurinn Rakel eru nýlega
komin úr vinnubúðum í Borgarfirðinum þegar blaðamaður
hittir þau að máli – þar unnu þau
með þrjár nýjar hugmyndir eða þrjár bækur.
Nýjasta bókin, Skrímsli í myrkrinu, segir frá því
þegar myrkfælni grípur litla skrímslið og það
leitar til stóra skrímslisins. Stóra skrímslið er
jafnsannfært og það litla um að það sé hugrakkt
og óttalaust – alveg þangað til skrýtið hljóð berst
utan úr myrkrinu.
„Við þekkjum öll þessar tilfinningar sem
skrímslin í bókunum glíma við. Skrímslin okkar
eru ekki hræðileg, þau eru góð. Þau eru alþjóðleg
og frá byrjun vorum við ákveðin að vinna með
skrímsli,“ segir Rakel.
Fyrri bækurnar um skrímslin tvö hafa hlotið
viðurkenningar, m.a. Dimmalimm – íslensku
myndskreytiverðlaunin og Barnabókaverðlaun menntaráðs Reykjavíkur. Þær hafa líka
komið út í heimalöndum allra höfundanna:
Íslandi, Svíþjóð og Færeyjum og hlotið mikið lof gagnrýnenda. Þriðja og nýjasta bókin
fékk nýlega góða dóma í fagtímariti
sænskra bókasafna þar sem segir: „Þetta er
falleg bók sem fjallar um að í sameiningu sé
hægt að yfirvinna alla hræðslu. Textinn er
stuttur en innihaldsríkur. Myndir Áslaugar
Jónsdóttur, glæsilegar og dökkar og
hæfa vel tilfinningunni í textanum.“
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Við þekkjum öll þessar
tilfinningar sem skrímslin í bókunum glíma við.
Skrímslin okkar eru ekki
hræðileg, þau eru góð.

Tengdust í skrímslaveröldinni
Höfundarnir þrír hittust fyrst
fyrir sex árum í einhvers konar
vinnubúðum á norræna menntasetrinu Biskops Arnö í Svíþjóð.
„Við fengum það verkefni að
vinna með eina setningu og hún
var: Allt í einu er barið að dyrum… Hægt er að segja að okkar
farsæla samstarf hafi byrjað á þessari setningu. Okkur hefur gengið vel
að vinna saman og alveg frá byrjun
var eins og hugar okkar þriggja væru
tengdir saman þegar kom að skrímslaveröldinni. Við vorum í skýjunum og nánast ölvuð af
gleði í fyrstu vinnulotunni. Þetta gekk svo vel hjá
okkur og það var svo gaman,“ sagði Kalle.
En hvaðan kemur innblásturinn? „Góð saga er

Skrímslaaðdáendur „Alveg frá byrjun var eins og hugar okkar þriggja væru tengdir saman þegar kom að
skrímslaveröldinni,“ segja Kalle, Áslaug og Rakel.
saga sem segir frá lífinu. Eitthvað sem þú hefur sjálfur upplifað sterkt. Þú færð hugmyndir allstaðar að. Sumt hefur
áhrif á þig, annað ekki. Þú ferð út í búð, bíður í röð og horfir
á fólkið í kringum þig og sú ferð er efniviður, hafi hún snert
einhverja strengi,“ segir Rakel.
Þau skrifa öll textann, en Áslaug sér um myndskreytingar og hönnun. „Hugmyndavinnan eru alltaf samvinna. Ég fæ ekki texta til að myndskreyta, heldur er
þetta samstarf. Við erum ekkert sérstaklega viðkvæm
fyrir því að skera burtu texta, allt er unnið jafn óðum;
myndum hent út og textum hent út ef þess þarf,“
segir Áslaug. „Það er enginn yfirmaður, en þó er
alltaf einhver einn sem á aðalhugmyndina að hverri
bók. Við sökkvum okkur svo öll ofan í þá frumhugmynd og það gerir textann og myndirnar safaríkari; hvert einasta orð er krufið og rætt fram og
tilbaka og heildarsagan skoðuð,“ segir Kalle.
Textinn er svo unnin á dönsku, íslensku, færeysku og sænsku og hugmyndin unnin út frá
þessum fjórum tungumálum. „Við vinnum
með fjögur tungumál á hverjum tíma.
Ólíkar áherslur og blæbrigðamunur á milli
tungumálanna hafa nefnilega oft talsverð áhrif
á söguna. Okkur finnst þess vegna ekkert mál
að hafa þessa sveigju því að annars erum við farin að þýða,“ segir Áslaug.
Og samstarfið gengur að mestu vel. „Samstarfið gengur vel en við rífumst aðeins því við
erum ólík,“ segir Rakel og Áslaug hlær og bætir við: „Þau rífast, Kalle og Rakel, en ég er í
miðjunni.“
En það líka að þeirra mati mikilvægt að sætta
sig ekki við eitthvað sem enginn er í raun ánægður með. „Samstarfið snýst ekki um málamiðlanir
heldur það að finna nýjar leiðir. Við vinnum alltaf af
heilindum að hugmyndinni og hún skiptir höfuðmáli, ekki það að fara einhverja sáttaleið,“ segja
höfundarnir þrír að lokum.

heilsa

Litaglaða fæðið
er hollara
Leyndardómurinn við að viðhalda unglegri húð, góðri beinabyggingu, skörpu
minni og við að halda sjúkdómum í fjarlægð kann að liggja í ísskápnum heima.
Því litríkara mataræði sem þú velur til að setja ofan í þig þeim mun heilbrigðari ertu. Litrík fæða er nefnilega líkleg til að draga úr frumuskemmdum og
styrkja hjarta- og æðakerfið. Sérhver litablær í matvælum, t.d. grænn, gulur,
appelsínugulur, rauður, purpurarauður og jafnvel hvítur, vísar til ákveðinna
næringarefna, sem hafa mismunandi eiginleika, að sögn efnafræðingsins Ronald Prior, sem var einn af fyrstu rannsakendum til að mæla andoxunarefni í
matvælum sem eru til þess fallin að verja fólk gegn ýmsum kvillum þegar aldurinn færist yfir.
쎲 Gult: Sætar kartöflur, gulrætur, grasker, mangó, maís og melóna innihalda
karótín, sem draga úr hættu á krabbameini.
쎲 Grænt: Grænmeti á borð við spínat og spergilkál er fullt af næringarefnum,
sem líkleg eru til að viðhalda sjóninni.
쎲 Blátt og purpurarautt: Bláber og brómber innihalda næringarefni, sem
gætu hindrað æxlismyndun og dregið úr vexti þeirra.
쎲 Rautt: Tómatar og vatnsmelóna eru uppfull af næringarefnum, sem vernda
gegn krabbameinum og hjartasjúkdómum.
쎲 Hvítt: Blómkál býður upp á svipaða vörn gegn krabbameini og spergilkál
auk þess sem kartöflur innihalda mikið af C-vítamíni. Vísbendingar eru líka
um að brennisteinsefnasambönd í hvítlauk og lauk geti varið fólk gegn magaog ristilkrabbameinum. Annar hvítur matur, t.d. kjúklingur, sjávarmeti, fituskertur ostur, egg og tófú, veitir svo mikilvægum prótínum í mataræðið.
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