
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draumarnir hans Dags



Fyrstu dagar skólans 

Tekið er að hausta á Íslandi og skólarnir eru ný hafnir. Dagur er einn af þeim sem er 

nýbyrjaðir í skólanum. Dagur er 10 ára og er þessa dagana að læra um íslensku þjóðsögurnar. 

Um sumarið sem leið hafði Dagur ásamt fjölskyldu sinni farið í ferðalag um Ísland og séð þar 

marga merkilega staði. Á mörgum af þessum stöðum, sem hann heimsótti, sagði afi hans frá 

skemmtilegum þjóðsögum sem höfðu átt að gerast á þessum stöðum. Degi þótti frásögn afa 

síns mjög skemmtileg og lærði heilmikið af þeim. Þessar sögur komu honum að gagni þegar 

hann byrjaði í skólanum um haustið.  

Einn dag í skólanum var kennari Dags að kenna krökkunum í bekknum íslensku 

þjóðsögurnar. Í þeim var Dagur vel með á nótunum og þar komu fyrir hinar ýmsu verur, til 

dæmis tröll og draugar. Dagur vissi vel að þær myndu aldrei láta sjá sig í daglegu lífi þar sem 

þær eru bara til í sögum og ævintýrum.  

Kennarinn kynnti fyrir nemendunum nokkrar af þjóðsögunum sem voru hver annarri 

furðulegri. Sumir krakkarnir í bekknum urðu logandi hræddir við að heyra þær og leist ekkert 

á þær verur sem komu fyrir. En aðrir nemendur hlustuðu á kennarann með miklum áhuga og 

þá sérstaklega Dagur sem vel þekkti til.  

Dagur rifjaði upp ferðalagið sitt frá því um sumarið og allar sögurnar sem afi hans sagði 

honum frá í hvert skipti sem þeir keyrðu fram hjá fjalli eða voru uppi á hæðum. Afi hans var 

mikill sögukarl og kunni óteljandi þjóðsögur og Dagur hafði rosalega gaman af því að hlusta á 

afa sinn. Nemendurnir í bekknum fengu að velja sér þjóðsögur. Dagur valdi sér nokkrar sögur 

og í þeim gerðust margir skemmtilegir hlutir. Þennan dag las Dagur þær sögur sem hann valdi 

sér og lét hugann reika og ímyndaði sér hvernig það væri að mæta einum af persónunum úr 

þjóðsögunum. Tvíburarnir Helgi og Hinrik voru ekki lengi að trufla Dag frá hugsunum sínum 

en þeir voru bestu vinir Dags. 

-Hvað ertu að hugsa svona mikið? spurði Helgi  
-Ég er bara að hugsa um hvað myndi gerast ef hún Gilitrutt birtist í gluggunum þarna. 
Svaraði Dagur og benti í átt að gluggunum. 

Við það snéri Hinrik sér smeykur við og leit í átt að glugganum og Helgi ýtti við honum og 

sagði. 

-Þú ert nú orðin eitthvað skrýtinn af öllum þessum lestri, Dagur minn. Þú veist að tröll 

og draugar eru ekki til.  



Hinrik varð órólegur við þessa umræðu og snéri sér að allt öðru. Degi varð sama um hvað 

Helgi sagði og hélt áfram að hugsa um tröll og aðrar kynjaverur. 

Skóladagurinn leið og Dagur var nú á heimleið en gat með engu móti hætt að hugsa um allar 

þjóðsögurnar. Hinrik og Helgi voru honum samferða því allir áttu þeir heima í sömu götu. Á 

leiðinni hittu þeir félagana Daða og Svenna sem voru í leik og hrópuðu hver ofan í annan. Þeir 

Dagur, Helgi og Hinrik námu staðar hjá þeim og spurðu hvað í ósköpunum þeir væru að gera. 

-Við erum í riddaraleik, sagði Daði æstur. 

-Nei við erum karatekarlar og erum í karateleik! hrópaði Svenni hissa 

-Nei ég var búinn að ákveða að við myndum leika riddara.  

-Nú jæja! Þá ætla ég að vera Hrói Höttur. 

-Nei kjáni, hann var ekki riddari! En þú mátt vera prins Valíant, sagði Daði og lagði 

hönd á öxl Svenna. 

-Er hann riddari? spurði Svenni 

-Já, en hann er samt næst besti riddarinn. 

Setti þá Svenni upp furðusvip og hrópaði hneykslaður: 

-Næst besti! En ég vill vera besti riddarinn. 

-Nei það er ekki hægt, því ég er hann sagði Daði. 

Þarna stóðu þeir og rifust um hlutverk sitt í leiknum þegar heyrðust skaðræðis öskur koma úr 

runna einum. Úr honum stökk Þorvaldur sveiflandi spýtu í allar áttir. 

-Aldrei skuluð þið sigra mig ljótu karatekarlar! hrópaði hann 

Daði og Svenni horfðu á hann og hristu höfuðið. 

-Við erum í riddaraleik, kjáninn þinn 

-Nú, vorum við ekki í karateleik rétt áðan? spurði Þorvaldur. 

-Jú, en hann Daði breytti leiknum okkar í riddaraleik. sagði Svenni 

-Þið gátuð nú látið mig vita að þið væruð búnir að breyta leiknum. sagði Þorvaldur. 

Engin sátt var í sjónmáli í þessari deilu félaganna og því ákváðu þeir að halda áfram heimleið 

sinni. 

 



Dagur var nú komin heim til sín og á móti honum tók mamma hans. 

-Hvernig var í skólanum hjá þér í dag ástin mín? 

-Það var mjög gaman, við lásum margar þjóðsögur og í þeim gerðist fullt af 

furðulegum hlutum, sagði Dagur og gretti sig. 

Mamma hans Dags brosti til hans og sagði: 

-Það hefur verið skemmtilegt en vonandi varðstu ekki hræddur við sögurnar. 

-Nei, ég veit vel að þessar sögur gerast ekki í alvöru. Svo eru þetta bara einhverjar 

sögur sem einhverjir karlar sögðu í gamla daga. 

-Það er rétt hjá þér Dagur minn, þessar sögur eru ekki til í alvöru og því er ekkert að 

óttast. Farðu nú með skólatöskuna þína inn í herbergi og komdu svo og fáðu þér að 

borða. 

Dagur gekk frá skólatöskunni sinni og fór svo inn í eldhús en gat ekki með nokkru móti hætt 

að hugsa um þjóðsögurnar. Hann hugsaði sér að hann væri staddur í hverri þjóðsögunni á 

fætur annarri. Dagurinn leið og komið var kvöld. Dagur lá nú uppi í rúmi og starði upp í loftið 

þegar pabbi hans kom inn og tók eftir því að Dagur var svo djúpthugsi og spurði 

-Hvað ert þú að hugsa svona mikið Dagur minn? 

-Ég var að hugsa hvað gerðist ef tröll kæmi og rifi upp þakið á húsinu okkar og tæki 

okkur öll á brott með sér, svaraði Dagur og  breiddi út faðminn. 

Pabbi Dags hló og sagði honum að hann þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur því hann myndi 

bjarga honum og mömmu hans úr klóm tröllsins. 

-En þau eru svo stór, og örugglega miklu sterkari en þú. 

-Þau eru kannski stór, en þau eru rosalega vitlaus. Ég myndi finna leið út úr þessu, en 

nú skaltu fara að sofa. Það er skóli á morgun, góða nótt vinur, sagði pabbi Dags og 

breiddi yfir hann sængina. 

Ekki leið á löngu þar til að augnlokin á Degi fóru að þyngjast og hann varð innan skamms 

sofnaður. 



Djákninn á Myrká 

Dagur vaknar og finnur að hann liggur í grasi. Hann stendur upp og lítur í kringum sig og 

botnar ekkert í því af hverju hann er kominn út. Dagur man ekki eftir því að hafa klætt sig og 

farið út. Þennan stað kannast hann ekki við og man ekki eftir að hafa séð hann áður. Dagur 

skimar í kringum sig og kemur auga á hæð eina í fjarska. Honum finnst eins og hann sjái 

eitthvað þar. Dagur tekur stefnuna á hæðina og nálgast hana meira og meira, en þrátt fyrir það 

kemur hann ekki því sem er ofan á hæðinni fyrir sig. Dagur nemur staðar og sér það sem er 

ofan á hæðinni hreyfast og það er stærra en það hafði sýnst í fyrstu.  

Forvitnin var að fara með Dag og hann varð sjá hvað væri ofan á hæðinni. Dagur gekk með 

hægum og stuttum skrefum og sá loks hvað var á hæðinni. Það var hestur. Þetta þótti Degi 

furðulegt því þarna var engan að sjá nema hestinn sem var votur og illa til reika. Dagur 

klappaði hestinum og í þann mund heyrði hann fótatak fyrir aftan sig og snéri sér snögglega 

við og sá mann sem snéri baki í hann. 

 -Sæll og góðan dag, ég heiti Dagur. Er þetta hesturinn þinn? 

 -Garún Garún, svaraði maðurinn. 

 -Nei ég heiti Dagur en ekki Garún. 

 -Máninn líður. Dauðinn ríður. Sérðu ekki hvítan blett í...... 

Áður en maðurinn gat lokið setningunni greip Dagur fram í fyrir honum. 

-Ég ætla nú ekki að vera dónalegur en ég heiti Dagur en ekki Garún. 

-Bíddu hérna Garún Garún, meðan ég flyt Faxa Faxa upp fyrir garða, garða.  

-Á ég að bíða? spurði Dagur. 

Maðurinn gekk af stað án þess að svara Degi og fór niður fyrir hæðina. Degi fannst þetta nú 

undarlegur maður. Dagur beið í litla stund og sá að maðurinn var á bak og burt og ákvað því 

að halda göngu sinni áfram. Kom þá Dagur að á og við hana stóð skilti og á því stóð Myrká. 

Þetta nafn kannaðist Dagur við en ekki man hann hvar hann hafði heyrt það áður. Dagur hafði 

gengið nokkur skref þegar hann fattað hver maðurinn væri.  

 -Þetta var Djákninn á Myrká, hrópaði hann. 



Dagur tók til fótanna og eftir dágott hlaup varð hann viss um að Djákninn væri á bak og burt. 

Dagur setist niður og hvíldi sig og reyndi að ná áttum. Hann skildi ekkert í þessu afhverju 

hann væri kominn á þennan stað, þarna var ekkert nema holt og hæðir en engar mannaferðir. 

Þetta var hið undarlegasta mál en Dagur hélt göngu sinni áfram, staðráðinn í því að finna fólk 

sem gæti vísað honum leiðina heim. 



Gissur á Botnum 

Dagur hafði nú gengið dágóðan spöl og hafði ekki rekist á neinn. Hann settist niður enda 

orðinn mjög þreyttur af allri þessari göngu. Hann lagðist í grasið og starði upp í himininn 

þegar hann fann fyrir því að jörðin nötraði. Aldrei hafði Dagur fundið fyrir jarðskjálfta áður 

þannig þetta hlaut að vera slíkur. Jörðin skalf meira og meira og háværar drunur heyrðust. 

Hvað í ósköpunum var að gerast? hugsaði Dagur með sér og leit í kringum sig. Honum var 

hætt að lítast á blikuna og kom svo auga á hest koma æðandi í áttina að honum og hestinn reið 

maður. Dagur átt sig á því að þetta hlyti að vera Djákninn sem væri búinn að leita hann uppi 

og ætlaði að handsama Dag. Dagur hljóp eins hratt og hann gat og þorði ekki að líta aftur fyrir 

sig. Enn hvernig sem hann bætti í hraðann fannst honum heyra andardrátt hestsins koma nær 

og nær. Dagur bætti í hraðann en var svo lyft upp og honum skellt á bak hestsins. Á hestinum 

sat maður sem líktist ekkert Djáknanum. 

 -Sæll og blessaður, Gissur heiti ég. Þú ert heppinn að ég hafi rekist á þig. 

 -Hvað meinarðu með því? spurði Dagur. 

 -Ef þú lítur fyrir aftan okkur sérðu hvað ég á við. 

Dagur leit til baka og sá risastóra tröllskessa hlaupandi á eftir þeim með risastórum pott í 

hendi. 

 -Af hverju er þessi tröllskessa að elta þig? spurði Dagur. 

 -Ég veit það ekki. Ég var að veiða í á sem rann við rætur fjallsins sem hún býr í og 

henni þykir mannfólk rosalega gott á bragðið, svaraði Gissur. 

Tröllskessan nálgaðist þá með hverju skrefinu og Dagur hvatti hestinn að gera sitt besta að 

komast hraðar með þá. Framundan var kirkja og frá henni heyrðust kirkjuklukkurnar hljóma.  

 -Inn í kirkjuna verðum við að komast áður en tröllkonan nær okkur, hrópaði Gissur. 

Dagur leit í átt að tröllskessunni og sá hana draga upp risastóra exi. 

 -Hún er með exi! hrópaði Dagur. 

 -Hvað segirðu drengur? drekk ég mjöð með kexi? 

 -Nei hún er með EXI!  



 -Exi! Af hverju sagðir þú það ekki strax? hrópaði Gissur og hvatti hestinn sinn að fara 

hraðar. Þeir voru nú komnir inn á kirkjutúnið þegar tröllskessan kastar exinni í átt að þeim. 

Öxin kemur svífandi í áttina að þeim og á því augnabliki sem Dagur og Gissur stökkva af baki 

klauf exin hestinn í tvennt. Tröllskessan kom nú æðandi í áttina að þeim. 

-Hvað tökum við nú til bragðs? Hún mun ná okkur öllum! segir Dagur skelkaður. 

-Nei, við þurfum nú ekki að hafa áhyggjur. Tröllskessur þola ekki hljóminn í  

kirkjuklukkunum, og hún á eftir að átta sig á því þegar hún kemur nær sagði einn 

mannanna sem tók á móti þeim við kirkjuna. 

Tröllskessan nálgaðist nú óðfluga en allt í einu nam hún staðar, greip fyrir eyrun og hljóp 

gargandi í burtu. 

-Nú, það þurfti ekki meira en þetta? sagði Dagur. 

-Nei drengur minn, þær þola víst hljóminn illa, og enginn af okkur veit af hverju, sagði 

Gissur með bros á vör. 

-Þetta var nú skemmtilegur eltingarleikur og minnti mig helst á hasarmynd úr 

sjónvarpinu, sagði Dagur.  

Gissur og hinir mennirnir horfðu með furðusvip á Dag. 

-Þykir mér þú tala undarlega ungi maður. En má ekki bjóða þér að vera hér í nótt því 

ekki er gott að vera einn á ferð þegar skyggja tekur, sagði Gissur. 

Dagur afþakkaði boðið því hann vildi heldur halda ferð sinni áfram. Hann kvaddi Gissur og 

hina mennina og þakkaði þeim fyrir og hélt göngu sinni áfram. 

 

 

 

 

 

 

 



Leikið á nátttröllið 

Úti var farið að skyggja en Dagur var nú ekkert smeykur þrátt fyrir það. Honum þótti ansi 

skemmtilegt að hafa lent í þessu ævintýri með honum Gissuri. Dagur hlakkaði mikið til þess 

að geta sagt Helga og Hinriki frá þessu þegar hann kæmi loksins heim. Í fjarska tók Dagur 

eftir ljósi og ákvað að ganga í átt að því. Hann vonaði að þarna væri bær sem hann gæti fengið 

að gista í yfir nóttina.  

Úti var allt orðið kolsvart og Dagur sá ekki handa sinna skil. Loks kom Dagur að ljósinu sem 

hafði með réttu verið bær. Hann bankaði upp á og beið eftir svari. Enginn kom til dyra og 

bankaði hann því aðeins fastar á dyrnar, enn kom enginn til dyra. Tók Dagur á það ráð að 

ganga einn hring í kringum húsið og leit þar inn um glugga. Þar inni sat stúlka sem gætti 

ungabarns. Bankaði Dagur á gluggann, en stúlkan veitti því enga athygli og bankaði því 

Dagur aftur. Enn sýndi stúlkan enginn viðbrögð. Dagur skildi ekkert í þessu og hrópaði. 

-Halló, þú þarna, viltu hleypa mér inn? 

-Ekki geri ég það, snör mín, en snarpa og dillidó, svaraði stúlkan. 

Þetta svar þótti Degi undarlegt en hann mundi vel hvar hann hafði heyrt það áður. Hann hafði 

heyrt það í þjóðsögunni um nátttröllið. 

-Ég er ekki tröll, heldur bara strákur. Ekki hafa áhyggjur af því að ég geri þér eitthvað 

illt. 

-Þú ert ekki tröll sé ég, svaraði stúlkan þegar hún leit upp og sá Dag í glugganum. 

Hún bauð honum inn en þar var heitt og gott. Dagur tók eftir því að stúlkan var bara ein með 

ungabarnið. 

-Af hverju ertu bara ein hérna? Og hvar eru allir hinir sem búa á bænum? spurði 

Dagur. 

-Heimilisfólkið er allt við aftansöng, svaraði stúlkan 

-Nú, er það allt að syngja fyrir aftan einhvern? 

Stúlkan hló og útskýrði fyrir Degi að aftansöngur væri kvöldmessa. Stúlkan og Dagur 

spjölluðu um allt milli himins og jarðar. Henni þótti Dagur einkennilegur til fara og hafði 

aldrei séð svona fatnað áður. Dagur gerði sitt besta að útskýra fyrir henni hvernig stæði á því. 

Í sömu andrá heyrðist þrusk fyrir utan gluggann og litu þau út. 



-Fögur þykir mér hönd þín. Snör mín, en snarpa og dillidó. heyrðist sagt með djúpri 

röddu. 

-Þakka þér fyrir það, annars heiti ég Dagur og bý í Reykjavík, en þú, ári minn kári og 

korriró? 

-Ég átti nú við stúlkuna. Snör mín en snarpa og dillidó. 

-En hver ertu og hvað viltu okkur, ári minn kári og korriró? svaraði Dagur. 

-Það skiptir ekki máli, höldum okkur við efnið, snör mín en snarpa og dillidó. 

-Hvað, ertu svona feiminn? Þú þarft ekki að vera feiminn við okkur, við erum hress og 

skemmtileg. 

Heyrðist þá muldrað og bölvað í hljóði fyrir utan gluggann. Svona gekk þetta áfram í dágóða 

stund og sá sem fyrir utan gluggann stóð hafði heldur betur verið ruglaður í ríminu. Dagur 

vissi vel hver var þarna á ferð og tók eftir því að sólin var í þann mund að koma upp. 

-Nú ertu í miklu klandri, líttu aftur fyrir þig, ári minn kári og korriró, sagði Dagur. 

Heyrðust þá mikil læti fyrir utan og nokkur þunglamaleg skref. Dagur og stúlkan biðu í 

skamma stund áður en þau þorðu út. Þau heyrðu mannaraddir fyrir utan og litu svo á að 

öruggt væri að fara út. Fyrir utan húsið var fólkið komið heim sem hafði farið kvöldið áður í 

aftansönginn og voru þau að virða fyrir sér stóran stein sem stóð þarna í bæjarsundinu. 

-Ég er nokkuð viss um að þessi steinn var ekki hérna þegar við héldum til aftansöngs í 

gær, sagði maður einn og klóraði sér í höfðinu. 

Stúlkan útskýrði í hvaða raunum þau Dagur hefðu lent og það hlyti að vera leið til þess að 

losna við þennan stóra stein. 

-Ég held að best væri að þið mynduð panta gröfu og vörubíl. Það eru tæki sem 

auðveldlega gætu flutt steininn í burtu, sagði Dagur og meðan hann gekk í kringum 

steininn. 

Fólkið horfði undrandi á Dag og sá hann strax að þau botnuðu ekkert í þessum orðum. Þá varð 

honum ljóst að þau lifðu á þeim tíma þar sem slík tæki voru ekki til staðar. Ákvað hann að 

halda ferð sinni áfram og þakkaði fyrir gistinguna. Stúlkan þakkaði honum einnig fyrir 

hjálpina og kvöddust þau. 

 



Bakkabræður og heimskupör þeirra 

Dagur hélt leið sinni áfram staðráðinn í því að komast brátt heim til sín. Sólin skein og ekki 

var ský á himni. Dagur starði yfir risastórt tún þegar hann kom auga á þrjá fullorðna menn 

hlaupa um túnið. Fyrir ofan mennina flugu hrafnar og sýndist Degi á öllu að þeir væru að 

reyna handsama hrafnana. Dagur settist niður og fylgdist með þessu mönnum sem duttu hver 

um annan og hrópuðu í átt að hröfnunum. Dagur gekk til þeirra og spurði. 

 - Hvað í ósköpunum eru þið gera? 

 -Við erum að reyna veiða hrafnsunga, svöruðu þeir alli í kór. 

 -Af hverju í ósköpunum? spurði Dagur. 

-Jú sjáðu nú til drengur, við bræðurnir heyrðum af því að hrafnar gætu orðið allt að 
300. ára gamlir og okkur langar að sjá hvort það sé satt, svaraði einn mannanna. 

 -Þið vitið að þið sjálfir getið ekki orðið 300 ára. 

 -Nei það veit ég vel, en við reiknuðum það út ef hver okkar verður 100 ára þá er þetta  
             hægt, svaraði einn mannanna. 

Kom þá annar maður upp að Degi og sagði: 

-Hvað heitir þú, ungi maður. Sjálfur heiti ég Gísli og þetta eru bræður mínir, Eiríkur 
og Helgi. 

-Ég heiti Dagur, svaraði Dagur um leið og hann áttaði sig á því hverjir voru þarna á 

ferð. Þetta voru þá Bakkabræður og þá þekkti Dagur mjög vel en þeir voru einmitt 

frægir fyrir heimskupör sín. 

Mennirnir gáfust upp að eltast við hrafnana og buðu Degi að þiggja mat og drykk á heimili 

þeirra bræðra. Dagur þáði það enda sársvangur eftir allt sitt ferðalag. Inni á heimili bræðranna 

var ekki sjá enda kolniðamyrkur inni því hús þeirra var gluggalaust. Heyrðist þá kallað úr 

myrkrinu. 

-Gísli, Eiríkur Helgi, það vantar birtu hingað inn. Við verðum að bera út myrkrið og 

sækja í leiðinni smá birtu hingað inn.  

 

Þetta varð Dagur að sjá og fylgdist með þeim bræðrum bera út myrkrið í fötum og tregum og 

fóru jafnóðum með birtu inn í húsið. Þegar Dagur hafði hlegið nóg hafði hann ekki annað í sér 

en að stöðva þetta upptæki bræðranna og spurði hvort ekki væri hægt að borða bara úti enda 



veðrið gott og sólin skein. Bræðurnir komu fyrir borði og buðu upp á miklar kræsingar og 

allir átu sig fullsadda.  

-Gísli, Eiríkur, Helgi og Dagur. Við höfum borðað allan matinn fyrir daginn í dag og  

þá tel ég kvöldmatinn líka. Við verðum að fara og ná í fisk svo við fáum eitthvað að 

borða í kvöld, sagði Helgi. 

Því var ákveðið að bræðurnir skyldu ná sér í fisk í soðið. Í fjöllunum í kring lá kolsvört þoka 

sem virtist verða þéttari með hverri mínútunni sem leið. Þokan mjakaðist hægt niður 

fjallshlíðina og áður en langt um leið umlukti hún allan Bakka bæ þeirra bræðra. 

Bræðurnir gerði bát sinn tilbúinn og buðu Degi að koma með. Dagur afþakkaði boð þeirra og 

bauðst í staðinn að gæta húsi þeirra.  

Þeir kvöddu Dag og héldu til sjós. Þokan var orðin svo þykkt að annað eins hafði Dagur aldrei 

séð áður. Tíminn leið og ekkert bólaði á þeim bræðrum og var nú Degi nokkuð ljóst að þeir 

kæmu nú ekki heim á næstunni. Því skrifaði hann bræðrunum skilaboð á miða og þakkaði þar 

fyrir matinn og kvaðst líta við síðar ef hann ætti leið hjá. Dagur tók stefnuna út í þokuna og 

var staðráðinn í því að komast loksins heim áður en langt um liði. Hann var ekki hræddur þó 

hann væri einn á ferð og hélt göngu sinni áfram glaður í bragði þó innst inni vissi hann að 

mjög líklegt væri að hann rækist á fleiri kynlega kvisti. 



Gilitrutt og gátan 

Dagur hafði náð að ganga úr þokunni en er nú staddur í miðjunni á stóru gili. Há björg standa 

til beggja hliða og ekki kæmist hann langt ef einhver birtist honum á miðri leið. Dagur fór 

varlega og lét lítið á sér bera en fannst samt eins og það væri verið að fylgjast með honum. 

Hann leit öðru hverju snöggt aftur fyrir sig til að gá hvort einhver væri að læðast upp að 

honum en ekkert sá hann. 

-Hæ hæ og hó hó,  ungi maður. Hvað er þér að vilja hingað? hrópaði tröllskessan. 

-É..é....é....ég átti bara leið hér framhjá stamaði Dagur. 

Áður en Dagur gat dregið inn andann tók stór hönd utan um hann og lyfti honum upp. Var þar 

að verki ljót tröllskessa og var hún var alsæl með fundinn og trallaði ótt og títt  

-Hæ hæ og hó hó nú strák ég fann. 

Degi leist ekkert á blikuna og hélt nú að dagar hans væru taldir því hann var kominn í 

hendurnar á Gilitrutt. Nú voru þau komin í hólinn sem Gilitrutt hélt sig vanalega í. Tyllti hún 

Degi ofan á stein og settist á móti honum. Dagur reyndi að hugsa sér undankomuleið út úr 

þessum vandræðum og fékk frábæra hugmynd. Þannig var mál með vexti að Gilitrutt hafði 

eitt sinn lagt gátu fyrir stúlku sem var bæði löt og illa vinnandi. Gátan var þannig að stúlkan 

átti að vita nafn hennar þegar hún birtist aftur að einhverjum tíma liðnum. Stúlkan náði að 

giska á rétt nafn Gilitruttar og var þá frjáls ferða sinni, spyr því Dagur: 

-Heyrðu, fröken, er nokkur leið að sleppa héðan? 

-Jú, veistu, það er einn kostur drengurinn minn góður. Þú skalt segja nafn mitt í þriðju 

gátu og þá máttu fara, sagði Gilitrutt glottandi viss um að þessa gátu gæti Dagur aldrei 

leyst.  

Þetta leist Degi vel á því hann vissi vel hvað tröllskessan hét en hinsvegar hafði Gilitrutt ekki 

hugmynd um hvað Dagur hafði í huga og mælti: 

-Hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú? 

-Látum okkur nú sjá, getur verið að þú heitir Jóhann?  

 



Gilitrutt varð alvega rosalega undrandi yfir þessu svari og minnti Dag á að hún væri kvenkyns 

en ekki karlkyns. Það vissi Dagur vel en vildi bara aðeins stríða Gilitrutt.  

-Það heiti ég, það heiti ég svaraði Gilitrutt 

En Dagur greip fram í fyrir henni og sagði með bros á vör.  

-Nú heitirðu Jóhann, það er nú furðulegt nafn á konu, og þú sagðir það meira að segja 
sjálf. Jæja þá, ætti ég að vera frjáls ferða minna. 

-Þykir mér þú undarlegur en Jóhann er sko ekki nafn mitt og áttu nú tvö tækifæri eftir, 
og gettu enn, drengur. 

  -Heitir þú nokkuð Elín? spurði Dagur 

-Það heiti ég, það heiti ég, og gettu enn, drengur. 

-Nú heitirðu Elín, þá ætti loksins að vera í lagi fyrir mig að fara, ekki satt? 

Gilitrutt dró djúpt andann og leit á Dag  með ergilegu augnaráði og sagði lágri djúpri röddu. 

  -Þú mátt reyna einu sinni enn, drengur. 

 Stóð þá Dagur upp og hrópaði fullum hálsi: 

-Getur það bara ekki verið að þú heitir Gilitrutt?  

Gilitrutt varð svo bilt við að hún datt aftur fyrir sig og rak höfuðið í stein og leit úr fyrir að 

hún hefði rotast. Dagur nýtti sér tækifærið meðan Gilitrutt lá og hljóp af stað úr hól Gilitruttar. 

Hann hafði hlaupið í nokkra stund þegar hann heyrir öskrað:  

-Ég skal finna þig, drengur, hvar sem þú ert niðurkominn. 

Dagur vissi vel að þetta hafði verið Gilitrutt sem hafði vaknað úr rotinu og ekki verið sátt við 

sinn hlut í samskiptum þeirra. Dagur brosti út að eyrum og var hinn ánægðasti enda hafði 

hann snúið á Gilitrutt en fór samt að öllu með gát og gekk áfram með bæði augun og eyrun 

vel opin. 

 



Baulaðu nú Búkolla  

Dagur hafði nú fullvissað sig um að Gilitrutt væri á bak og burt og gaf sér smá stund til þess 

að setjast niður og hvíla sig smástund. Dagur lá og starði upp í himininn og hugsaði til þess 

hvað væri gott að komast loksins heim til mömmu og pabba og geta hitt alla krakkana í 

skólanum. Í þessu hugarflugi hans heyrði hann kallað fyrir aftan sig. 

-Baulaðu nú Búkolla ef þú ert nokkur staðar á lífi, spurði strákurinn og fórnaði 
höndum. 

Stóð því Dagur upp og sér strák sitja í grasinu þarna rétt hjá og kallar til hans.  

-Sæll vertu , ekki er ég Búkolla en ég skal hjálpa þér að leita af henni, svaraði Dagur. 

 Gengur hann svo til stráksins sem varð undrandi að sjá Dag aleinan uppi á hálendi og spurði:  

-Hefur þú nokkuð rekist á kú hérna í nágreinu? 
-Nei en ég hef rekist á nokkur tröll og drauga, svaraði Dagur.  

Þetta þótti stráknum furðulegt og tjáði Degi um það að trúlega hefðu skessur tvær skessur 

numið Búkollu á brott. Það kannaðist Dagur við enda hafði hann lesið söguna um Búkollu. 

Þeir gengu áfram og kölluðu á Búkollu sem svaraði þeim með bauli í hvert skipti. Því lengra 

sem þeir gengu þeim mun nær heyrðist baulið frá Búkollu. Nú stóðu þeir á stórum hamri og 

strákurinn kallaði:  

-Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. 

Heyrðist nú baulið undir fótum þeirra. Þeir klifruðu niður hamarinn og sáu þar helli og 

Búkollu. Hún var bundin við hellisopið og voru þeir fljótir að leysa hana og héldu svo strax 

heimleiðis. Þeir höfðu gengið töluverðan spöl þegar strákurinn kom auga á skessur tvær koma 

arkandi að þeim. Önnur var stór og hin minni. Sú stærri var snar í snúningum og tók 

gríðarlega stór skref og yrði hún nú fljót að ná þeim dytti þeim ekkert í hug. Gekk þá Dagur 

upp að Búkollu og spurði: 

-Má ég ekki taka hár úr hala þínum og leggja það á jörðina og þú ferð með þuluna 
þína. 

Strákurinn glápti á Dag sem var að tala við kúna og sagði: 

-Því ertu að tala við hana, hún er kýr og hún skilur þig ekki. 

-Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina. Legg ég á og mæli ég um að þú 
verðir að svo stórri móðu að enginn kemst yfir nema fuglinn fljúgandi. 



Strákurinn varð enn meira undrandi eftir að hann heyrði kúna tala og neitaði því alfarið að 

Búkolla sín væri að tala við þá. Tekur Dagur eitt hár úr hala Búkollu og leggur það á jörðina. 

Varð hárið þá að risastórri móðu og kom stóra skessan að móðunni. 

-Ekki skal ykkur þetta duga, segir sú stóra skessan og snýr sér að litlu skessunni sem 

kemur másandi: 

-Skrepptu heim stelpa og sæktu stóra nautið hans föður míns. 

-Enn ég var að koma, má ég aðeins ná andanum fyrst? Segir sú litla. 

Reiðist sú stærri og rekur hana áfram. Sú minni fer og kemur aftur með ógnarstórt naut. 

Strákarnir og Búkolla hlaupa af stað þegar þeir sjá litlu skessuna birtist með nautið. Strákurinn 

er að tauta um hvernig Búkolla fór af því að tala en Dagur segir honum ekki að hugsa um það. 

Nautið drakk upp alla móðuna og hlaupa skessurnar aftur af stað á eftir þeim en sú minni var 

alltaf langt á eftir þeirri stóru. Stóra skessan var nú skammt undan þegar strákurinn segir við 

Búkollu og Dag: 

-Hvað eigum við nú að gera? 

-Taktu hár úr hala mínum og leggðu það á jörðina, svara Búkolla 

Strákurinn dregur nú eitt hár úr hala hennar og leggur það á jörðina. Segir þá Búkolla:  

-Legg ég á og mæli ég um að þú verðir að svo stóru báli að enginn kemst yfir nema 
fuglinn fljúgandi.  

Varð þá hárið af risastóru báli.  Skessan kom svo að bálinu og skrækti  

-Ekki skal ykkur þetta duga. 

Eins og í fyrra skiptið kom minni skessan aðeins á eftir og mun þreyttari og sagði  

-Getum við ekki bara hvílt okkur aðeins, ég er alveg búin.   

-Nei. Farðu nú og sæktu stóra nautið hans föður míns, skipaðir sú stóra 

Andvarpaði þá sú minni og sagði: 

-Af hverju sagðir þú mér ekki nautinu að koma með strax? Nú þarf ég að hlaupa alla 

leið til baka.   

Reiddist þá sú eldri og skipaði henni að hlaupa og ná í nautið. Hún fer og kemur aftur með 

nautið og segir: 

-Gjörðu svo vel, þarna frekja.  



Stóra skessan leit með illu augnráði á minni skessuna og skipaði svo nautinu að pissa öllu 

vatninu sem það drakk úr móðunni til þess að slökkva bálið.   

Strákarnir og Búkolla héldu að nú væru þau komin með gott forskot á skessurnar en sú stærri 

var ekki langt undan. Spurði því strákurinn aftur Dag og Búkollu hvað ættu þau að taka til 

bragðs. Dagur vissi nákvæmlega hvað skyldi gera og reif hár úr hala Búkollu og lagði það á 

jörðina. Búkolla var nú ekki sátt við að Dagur skyldi hafa rifið hár úr henni án þess að spyrja 

hana og sagði reið: 

-Heyrðu, góði, hvernig væri að láta mann vita áður en þú rífur hár í hala mínum? Þetta 

er ekkert rosalega gott.  

Dagur bað Búkollu afsökunar og sagðist muna það næst að spyrja.  En Búkolla segir svo við 

hárið  

-Legg ég á og mæli ég um að þú verðir að svo stóru fjalli sem enginn kemst yfir nema 

fuglinn fljúgandi.  

Breyttist þá hárið í risastórt fjall og svo hátt að toppurinn náði upp fyrir skýin. En heyrðist þá í 

stóru skessunni öskra: 

-Ekki skal ykkur þetta duga. 

Stóra skessan bíður nú eftir að sú minni birtist. Og kemur hún svo og með nautið með sér.  
 
            -Hvað ertu að gera með nautið með þér?  

-Bara svo ég þurfi nú ekki að hlaupa aftur til baka.  

-Þú ert nú meiri bjáninn. Farðu nú og sæktu stóra borjárnið hans föður míns. 

-Viltu að ég hlaupi alla leið heim. Kemur ekki til greina, vinan. Þú getur séð um þetta 
sjálf. Ég er farin, vertu blessuð, svaraði minni skessan fúl á svip. 

  -Þú getur ekki farið núna, við erum að ná þeim. Láttu ekki svona. 

Kallaði stóra skessan á eftir þeirri litlu sem strunsaði í burtu.  Dagur, Búkolla og strákurinn 

heyra rifrildi skessanna og hlógu að því öllu saman og héldu svo heimferðinni áfram óhrædd. 

 



Að leikslokum 

Dagur er kominn heim til stráksins og tóku faðir hans og móðir vel á móti þeim. Þau bjóða 

honum að ganga inn fyrir og gefa honum að borða. Eftir góða máltíð hyggst Dagur halda ferð 

sinni áfram. Hann þakkar fyrir sig og kveður.  

Enn og aftur er Dagur á gangi. Hann rifjar upp í huganum það sem hafði gengið á. Hvernig 

hann plataði tröllin og flúði djáknann. Honum fannst alveg frábært að hafa upplifað þetta. 

Honum langaði samt að komast heim til þess að geta sagt mömmu og pabba frá ævintýrunum 

sem hann hafði lent í. Og þau sem höfðu sagt honum að svona atburðir gætu aldrei komið 

fyrir í daglegu lífi. En Dagur ætlaði nú að segja þeim að svo er ekki rétt. Hann gengur áfram 

glaður í bragði þegar hann heyrir raddir. Þetta voru fleiri en tvær raddir. Þetta hljómaði eins 

og samkoma. Þetta kom úr gili sem var þarna skammt hjá. Forvitnin kom þá upp í honum og 

hann varð að sjá hvað væri að gerast þarna. Kannski voru þetta fólk sem gat sagt honum 

hvernig best væri fyrir hann að komast til Reykjavíkur. Dagur fór samt öllu með gát. Hann 

læddist að gili og faldi sig bakvið steinn og rétt kíkti til þess að sjá hvað um væri að vera. 

Dagur ætlaði ekki að trúa því sem hann sá. Þarna sátu Gilitrutt, litla og stóra skessan, djákninn 

á Myrká og tröllkonan með pottinn. Hann hlustaði á það sem þau höfðu að segja.  

-Hann hélt fyrst að ég héti Jóhann. Það er strákanafn. Lít ég út fyrir að vera strákur. 

mælti Gilitrutt súr á svipinn. 

-Nei alls ekki. Hann er nú meiri dóninn svaraði, litla skessan og klappaði Gilitrutt á 

bakið.  

-Það er nú ekkert, hann fór bara þegar ég bað hann um að bíða. Það er nú lágmark að 

vera kurteis, sagði djákninn súr.  

-Að heyra í vælið í ykkur. Drengurinn lék á vin minn og varð þess valdur að hann varð 

að steini. Ekki nóg með það, hann plataði mig þrisvar og stal frá mér beljunni. Það má 

sko ekki stela eigum annarra, sagði stóra skessan.  

Varð þá grafarþögn í hópnum.  

-Hvað, sagði ég eitthvað vitlaust? 

-Þú manst að þú stalst kúnni í fyrstu og ert þú ekki með því að taka eigur annarra, 

sagði Gilitrutt. 



Stóð þá stóra skessan upp og sagði mælti með stoltri röddu: 

-Hey, ég stal henni fyrst og þá má ekki stela henni aftur af mér”. 

-Mikið rosalega ertu vitlaust. Það sést sko langar leiðir, sagði litla skessan 

Hófst þá mikið rifrildi á milli skessanna og hávaðinn varð svo mikill að gilið nötraði. 

Djákninn og Gilitrutt reyndu að róa skessurnar niður. Degi fannst þetta frábært skemmtun og 

réði ekki við hláturinn. Djákninn tók eftir einhverju og bað alla í hópnum að hafa lágt. Þau 

hættu öllum látunum og heyrðu nú bara í hlátri Dags berast niður í gilið. Þau litu öll upp og 

sáu þar Dag standa hlæjandi að þeim.  

-Þarna er hann, hrópaði stóra skessan.  

Dagur sá að þau höfðu komið augu á sig og hljóp af stað. Þau hófu öll eftirför. Þarna hljóp 

Dagur með Gilitrutt, stóru og litlu skessurnar, Djáknann og tröllkonuna með pottinn öll á eftir 

sér. Hann hljóp bæði yfir holt og hæðir. Dagur kom auga á brú sem lá yfir á þarna rétt hjá. En 

á brúnni stóð stúlka. Hann hrópaði að henni:  

-Hlauptu af stað, hlauptu.  

En stúlkan hreyfði sig ekki. Stóð bara á brúnni og horfði á Dag. Stúlkan var stór og mikil og 

hafði greinilega fengið nóg að borða um ævina.  Dagur kom nú upp að henni og sagði:  

-Þú verður að forða þér því á eftir mér ekki skemmtilegur hópur. 

-Ég át úr askinum mínum og askinn með, karl og kerlingu, kúna Kreppilhyrnu, kotið 

með, og eins mun ég gera við þig, drengur, sagði stúlkan. 

Dagur leit aftur fyrir sig og sá hópinn koma að þeim og sagði: 

-Veistu að ég er óætur. Er mjög vondur á bragðið en vinir mínir, sem eru að koma 

þarna, bragðast miklu betur. Þú mátt éta þá frekar.  

 

En stúlkan veitti orðum Dags ekki athygli heldur reyndi að grípa hann en hann var snar í 

snúningum og en það var stúlkan ekki. Hún var svo mikil um sig að hún gat ekki farið hratt. 

Dagur renndi sér milli lappa hennar en hún reyndi ekki einu sinni að ná honum heldur baðaði 

út höndunum og beið eftir að hópurinn kæmi. 



 Hópurinn kom að stúlkunni og bað hana að færa sig en hún var ekki á því og sagði: 

-Ég át úr askinum mínum og askinn með, karl og kerlingu, kúna Kreppilhyrnu, kotið 

með, og eins mun ég gera við ykkur. 

Djákninn steig fram og sagði kurteis  

-Fyrirgefðu unga stúlka,  en við.. 

En áður Djákninn gat lokið setningunni var stúlkan búinn að gleypa hann. Eftir stóðu Gilitrutt, 

litla og stóra skessan og tröllkonan með pottinn. Gilitrutt ætlaði nú láta til sína taka og gekk 

að henni rösklega en stúlkan var nú fljót að þagga niðri í henni og át hana.  

Næst horfði hún grimmum augum á stóru skessuna en hún varð logandi hrædd við stúlkuna 

og sagði: 

-Ekki éta mig, ég er með svo hörð bein. Það færi bara illa með tennurnar í þér. 

Borðaðu frekar litlu skessuna, hún er afbragðs góð á bragðið og er með frábær bein. 

-Hvað er að þér? Ekki hlusta á hana því hún er eitthvað skrítin. Ég veld þér bara 

meltingartruflunum, hrópaði litla skessan. 

Áður en þær gátu blikkað augum tók stúlkan þær föstu taki og át þær báðar í einum bita.  Eftir 

stóð tröllkonan og var hún svo hrædd að tennernar hennar nitruðu. 

-Heyrðu, eigum við ekki aðeins að ræða málin? Hefurðu ekki fengið nóg? Ég er alltof 

stór biti ofan í allt hitt sem þú hefur étið.  

En stúlkan stökk á tröllkonuna og var ekki lengi að kyngja henni. Nú var stúlkan orðin risastór 

enda búin að éta allan hópinn. Hún byrjaði að hristast til og frá. Dagur nemur staðar og horfði 

á stúlkuna smásaman stækka og loks sprakk hún og varð  þá mikill hvellur. Dagur sá að 

ekkert var eftir að stúlkunni né hópnum ógurlega.  

Dagur snéri sér við og þar stóð pabbi hans og hrópaði Dagur til hans: 

-Pabbi, hvað ert þú að gera hér? 

-Vaknaðu Dagur minn, vaknaðu, sagði pabbi Dags. 

  -En ég er vakandi, svaraði Dagur.  



Dagur fann allt í einu að hann lá og það í rúminu sínu. Pabbi hans stóð brosandi yfir honum 

og bauð honum góðan daginn. Dagur horfði undrandi í kringum sig og spurði:  

-Hvar er ég?  

-Hvar ertu, þú ert heima hjá þér. Hvar annars staðar ættir þú að vera? svaraði pabbi 

Dags. 

  -Nú, ég var úti rétt áðan.   

Pabbi Dags hló 

-Þig hefur verið að dreyma karlinn minn. Komdu nú á lappir, þú mátt ekki verða of 

seinn í skólann.  

Dagur áttaði sig á þessu núna. Hann hefur verið að dreyma þetta allt saman. Það gat hreinlega 

ekki verið að hann hafi lent í þessu öllu saman enda voru þjóðsögur ekki sannar. Dagur  

klæddi sig í fötin og fór fram í eldhús og sagði foreldrum sínum frá draumnum og þau sögðu 

honum að þetta hafi verið viðbruðarík nótt hjá honum. Það hlakkaði í Degi að geta sagt 

bekkjarsystkinum sínum frá þessu og þá sérstaklega kennaranum sínum sem hafði verið svo 

dugleg að segja bekknum frá þjóðsögunum. 

 

Endir 


