
Invitasjon ti l  utsti l l ing 
ved Museumet for Fantastiske Ting 
i samarbeid med Bolteløkka Aktivitetsskole 
 
Prosjektbeskrivelse i kursiv nederst 
 
Hei, alle sammen! Dette er deres kjære venn Peter. Jeg savner dere masse! 
Med mange dager hjemme hvor man gjerne ser det samme om og om igjen, 
har jeg begynt å merke mer og mer til noen veldig spesielle ting. Rare ting, 
finurlige ting, ja, rett og slett særdeles spennende ting!  
 
Men – man må være uhyre rask i reaksjonen for å få med seg disse tingene. 
Ta en kikk på nesa di – det var fort gjort, ja? Så rask, og enda raskere må man 
være for å få med seg disse tingene. Selv har jeg fått med meg skyggen av 
dem i det de smetter forbi flere ganger, men heller ofte enn sjelden har de 
gått meg hus forbi før jeg har visst ORDET av det. 
 
Samtidig er det ikke snakk om å være superrask som en supersonisk bil eller 
en komet eller en gepard, men at man må være så rask at man også får med 
seg når man må være sakte. For å få et bedre inntrykk av hvor rask man 
virkelig må være for å få med seg disse tingene, kan du spørre noen du har i 
nærheten om følgende: «Hvor mange dager er det egentlig ti l  
salamandag?» Se nå hvor lang tid de bruker på å svare. Hvor lang tid tar 
det?  
 
Kanskje tar det så lang tid at man bare går videre med dagen, og glemmer 
spørsmålet. Og hvis man glemmer spørsmålet, da har man ikke tatt seg god 
nok tid til å tenke på det. For jo bedre tid man tar seg for å finne det ut, jo 
mer glede er det å få av at spørsmålet ble stilt. Og det er der man må være 
rask, for alt avhenger av at man skjønner tidsnok at dette er et spørsmål som 
krever tid og oppmerksomhet. Til gjengjeld er gledene man kan få fra et slikt 
spørsmål uendelige. 
 
Men husk: Man kan gjerne legge spørsmålet til side, bare man er rask nok til å 
huske dette neste gang det dukker opp, før man glemmer det igjen. Ellers 
kan det hende man glemmer det for alltid. Akkurat som med drømmer når 
man våkner om morgenen!  
 
Og disse tingene, de er på en måte som drømmer. De er nemlig alle ting vi 
ikke visste fantes, og alt vi vet om dem – Samtidig! Og jeg vet at dette er ting 
dere barna på AKS på Bolteløkka, er eksperter på. Og det er derfor jeg vil ha 
dere med på et lite prosjekt: 
 



De siste dagene har jeg vært i kontakt med Museumet for Fantastiske Ting. 
Dette først og fremst etter å ha kommet over den høyst ærverdige 
klumpfuglen. Det som er så fantastisk med klumpfuglen, er at den er både 
rund og firkantet på en og samme tid. Akkurat som en slags klump. I tillegg 
har den både to, seks og fjorten bein, og den har etternavnet først … OG, du 
gjettet riktig – sist!  
 
Alt ved denne fuglen er altså litt klumpete og udefinert. Den eneste grunnen 
til at den kalles en fugl (den har nemlig ikke vinger og kan dermed ikke fly) er 
at ingen har sett den lande. Det er mye uenighet om dette, og mange mener 
det egentlig bare er en slags frosk som har hoppet veldig langt. Selv er jeg 
blant de som mener at den også er dette. 
 
Dessverre, slik som den er, så har jeg vært ute av stand til å lage en tegning 
av klumpfuglen som jeg er fornøyd med. Vi lurer nemlig på om den ser ut 
som flere ting på en gang. Og kanskje vet dere noen ting om den som jeg 
ikke vet? Jeg og Museumet for Fantastiske Ting vil være absolutt henrykt hvis 
dere kan hjelpe oss med å komme nærmere innpå hva dette egentlig er. Vi 
ber dere om å ta på dere forskerhatten, gruble, tegne og utforske, og bli med 
og stille det evige spørsmålet: Hva er det? 
 
Tegninger, beskrivelser, statistikk, intervjuer, alt vil settes enormt stor pris på! 
Mens jeg har vært på AKS har jeg også hørt fra barna om andre fantastiske 
dyr og gjenstander. Vi ville også sette enormt stor pris på ytterligere 
informasjon, illustrasjoner eller lignende som kunne fortelle oss mer om disse. 
 
Prosjektbeskrivelse:  
Klumpfuglen er både rund og firkantet på en gang. I tillegg har den både to, 
seks og fjorten bein, og den har etternavnet først og sist. Den har ikke vinger 
og kan heller ikke fly, men ingen har sett den lande, og den kategoriseres 
dermed som en fugl. Enkelte påstår det egentlig bare er en robotfrosk som 
har hoppet veldig langt.  
 
Bolteløkka Aktivitetsskole og Museumet for Fantastiske Ting tror barna sitter 
på verdifull kunnskap om klumpfuglen, og vil med stor glede ta imot alt av 
tegninger, beskrivelser, intervjuer eller lignende som kan fortelle oss mer om 
den. Vi vet også at barna på AKS kjenner til andre fantastiske ting, og ønsker 
å ta imot alt vi kan få av illustrasjoner eller informasjon om disse også. Alt vil 
samles opp til en storstilt utstilling ved museumet når Aktivitetsskolen åpner 
igjen.  
 
Med de beste ønsker, 
Peter ved Bolteløkka Aktivitetsskole og Museumet for Fantastiske Ting 


