
Klara Berglind Hjálmarsdóttir
Kristrún Bragadóttir





Búi og Brá fara á stjá 





Klara Berglind Hjálmarsdóttir
Kristrún Bragadóttir

Búi og Brá fara á stjá

Lokaverkefni B.Ed.
Háskóli Íslands

2010



Pixel prentþjónusta



Þessi bók er tileinkuð 
okkar ástkæru börnum 



Innst inni í fögrum dal sem heitir Lokinhamradalur búa lítil tröllasystkin sem heita 

Búi og Brá. Þau eiga heima í stórum helli. Í dalnum búa margar tröllafjölskyldur. 

Elstu tröllin eru rammgöldrótt.  Hulinn verndarkraftur er yfir dalnum og því                                                 

breytast tröllabörnin ekki í stein við sólarljós, aðeins þau fullorðnu. 

Það finnst Búa og Brá skemmtilegt  því þá geta þau laumast út í 

birtuna og rannsakað umhverfið. Í dalnum býr gamall tröllkarl 

sem heitir Ýmir.  Eitt sinn var hann á gangi

og sá glampa í lítinn hlut í grasinu. Hann sá að þetta var 

töfrasteinn, sveipaður  glóandi kærleiksljósi. 

Frá honum heyrðist 

skrítið hljóð.



Hann hristi steininn og hvarf þá skyndilega til mannheima. Sagði hann öllum í                                             

dalnum frá ferðum sínum þangað og því sem þar var að sjá. 

Margir áttu bágt með að trúa honum því steinninn er týndur. 

En Búi og Brá trúa öllum sögum Ýmis og vilja alltaf

heyra meira og meira. Helst vilja þau finna

töfrasteininn því hann hefur töframátt

og getur leyft tröllum að 

sjást í mannheimum. 



Dag einn báðu mamma og pabbi Búa og Brá að fara að tína fjallagrös og jurtir 

uppi í fjalli fyrir ofan hellinn þeirra. Tröll eru sögð dugleg að nota                                  

náttúruna til ýmissa hluta eins og að búa til græðandi  áburð 

úr fjallagrösum. Þau nota allskonar rætur til matargerðar 

eins og í þeirra víðfrægu fiskisúpu sem er sögð sú matarmesta 

í öllum heiminum og hreinasta lostæti.



Jurtirnar nota þau svo í seyði til lækninga og töfradrykkja af ýmsu tagi. 

Búa og Brá finnst alltaf gaman að fara á fjöll og tína jurtir því þá fá þau tækifæri    

til að leita að töfrasteininum góða. Þegar poki þeirra  er orðinn troðfullur 

af hollum og góðum jurtum nálgast þau fjallstindinn.

Þar uppi er fallegt útsýni í allar áttir. Þau svipast um eftir töfrasteininum    

en sjá þá lítið mannaþorp í fjarska. Búi og Brá vita að þar eru 

mannabörnin sem þau langar svo til að hitta og vilja helst stökkva strax af stað en 

það geta þau ekki því þá yrði mamma reið og bannaði þeim að fara út fyrir   

dalinn í marga daga. Systkinin ákveða að halda heim á leið 

svo að leitin að töfrasteininum 

geti haldið áfram. 



Fjaran er einn af uppáhaldsstöðum Búa og Brár og geta þau dundað sér þar allan     

liðlangan daginn. Brá tínir fallega steina, skeljar og kuðunga.

Í augum trölla eru hlutir sem finnast í fjörunni taldir vera heilagir 

og miklir verndargripir. Hún er dugleg að búa til draumahluti fyrir Búa              

svo hann dreymi vel. Ýmsir leyndardómar leynast í fjörunni 

og má þar nefna litla bláa krossfiskinn sem fáir hafa fundið. 

Sagan segir að blái liturinn hafi svo mikinn töframátt að sá sem hann finni 

hljóti eilífa hamingju. Brá skimar eftir krossfiskinum 

og skemmtir sér vel

í fjöruferðinni.



Búi er mjög spenntur að fá að prófa nýju veiðistöngina sem hann bjó til

með tröllapabba. Búa gengur vel að veiða og hefur þegar veitt 

fjóra stóra fiska. Tröllamamma verður himinlifandi því þá getur hún      

eldað fiskisúpuna góðu fyrir alla tröllafjölskylduna. 

Búi hvílir sig aðeins á veiðinni og tínir stóra kuðunga og ígulker 

sem hann setur í safnið sitt. Búa og Brá langar að finna bláa krossfiskinn en 

eru þó meira að leita að töfrasteininum góða til að komast í mannheima 

því hér í fjörunni hefur áður sést til hans.



Tröllamamma og tröllapabbi eru inni í helli að búa til töfraseyði.

Sólin skín og dagurinn er fagur. Búi og Brá bregða sér út í blíðuna 

til að skoða alla fallegu hlutina sem þau fundu í fjörunni.

Búi raðar stórum og litríkum kuðungum  og skeljum á grasið af mikilli list. 

Búi og Brá skiptast oft á  hlutum og er hann stoltastur af stóru fallegu                         

hörpuskelinni sem Brá lét hann hafa um daginn, í skiptum fyrir ígulker. 

Búi hugsar vel um veiðistöngina sína.  Hann skiptir um færið, þrífur hana

og er ávallt reiðubúinn til veiða því það er með því skemmtilegasta 

sem hann gerir.  



Brá er mjög ánægð með fallegu hlutina sem hún safnaði sér í fjörunni. 

Henni finnst blómin í dalnum öll svo gullfalleg og er dugleg

að flétta blómakransa úr þeim. Hún getur líka búið til ýmiskonar skraut

úr ígulkerum og kuðungum. Brá finnst spennandi þegar Búi 

veiðir alla þessa skrítnu fiska og langar að veiða líka. Búi hefur lofað henni 

að hún megi nota nýju veiðistöngina hans næst þegar þau fara í fjöruna.

Þennan sólríka sumardag þegar tröllasystkinin eru í leik 

sést glitta í kærleiksljósið  frá töfrasteininum skammt frá. 



Búa og Brá finnst allaf jafn skemmtlegt þegar Ýmir gamli segir þeim söguna 

af mannabörnunum sem leika sér í heitu laugunum og hafa sniðug gleraugu 

á sér til að geta séð í kafi. Það sem Búa og Brá finnst merkilegast

er að mannabörnin virðast geta flogið í vatninu

og það vilja þau gjarnan læra. Engin sundlaug er í dalnum þeirra

og því kunna tröllin ekki að synda.

Tröllum er líka frekar illa við vatn og því      

vilja þau ekki baða sig of mikið.



Búi og Brá eru nú ekki ráðalaus heldur skunda af stað upp hlíðina að litlum 

heitum læk sem þau vita af. Þau hoppa út í vatnið með tilheyrandi skríkjum 

og skvettum, spriklandi eins og fiskar. Ýmsar tilraunir gera þau

til þess að fljúga í vatninu eins og mannabörnin. Þó að Búi og Brá             

skemmti sér vel hafa þau ekki gleymt töfrasteininum. 

Þau líta í kringum sig en sjá hann hvergi. Gæti töfrasteinninn kannski        

leynst í vatninu?  Nú væri gott ef Búi og Brá ættu

svona skrítin gleraugu eins og mannabörnin!



Í enn eitt skiptið hafa Búi og Brá laumast út úr hellinum og liggja í makindum í 

hlíðinni og rifja upp sögur Ýmis gamla af leikjum mannabarnanna. Þar hoppa þau     

og skoppa með miklum hlátrasköllum og skemmta sér vel.

Sum börnin nota einhverskonar bolta og reyna að sparka 

aftur og aftur í hann. Það finnst Búa svolítið skrítið. Búa langar 

líka  til að vera eins og glímukóngurinn sem Ýmir gamli 

hefur sagt sögur af. Þau vita að töfrasteinninn getur 

komið þeim yfir í  þennan ókunna heim en fyrst 

þarf að finna hann. 



Brá hugsar um hvernig það væri að geta svifið um eins og svanur í fallegum kjól 

og tiplandi um á tánum, skyldi það vera gaman? 

Þau gleyma seint sögunni sem Ýmir sagði þeim um mannabörnin 

þegar þau klæðast upp sem ýmsar  lítríkar furðuverur sem Búi og Brá          

þekkja ekki. Merkilegast finnst þeim þó þegar Ýmir lýsti því hvernig þau ganga um 

og syngja hástöfum og sníkja sæta mola í poka.  

Nú væri gott að vera búin að finna

töfrasteininn til að upplifa 

þennan skemmtilega dag 

barnanna og bragða á molunum. 



Einn bjartan og fallegan dag, þegar Búi og Brá voru í eltingaleik 

langt frá hellinum, sáu þau lítið býli í fjarska. Þau urðu mjög forvitin

og læddust nær. Þar voru falleg hús og fjöldinn allur af skrítnum dýrum. 

Búi og Brá þekktu ljósbrúnu og hvítu mjúku dýrin því þau hafa séð til þeirra 

uppi í hlíðum fjallsins að bíta gras. Hin dýrin voru þeim mikil ráðgáta. 

Dýrin hópuðust að þeim og léku sér við þau. 

Búa fannst skrautlegi og litríki fuglinn svo skemmtilegur 

og hló í hvert sinn sem hann gaf frá sér 

þetta furðulega hljóð.



Búi og Brá veltu mikið fyrir sér hvaða dýr þetta væru og hvort þau ættu

einhver nöfn. Kannski litlu gulu bollurnar sem gefa frá sér lítil tísthjóð 

heiti „hnoðrar“, og  bröndóttu loðnu dýrin með löngu skottin

heita örugglega „skottudýr“.  Hvað skyldu litlu bleiku, hárlausu dýrin heita,     

þessi með stóru nefin, sem gefa frá sér hljóð eins og þegar Búi hrýtur? 

Kannski heita þau „hrotuskinn“! Fólkið á bænum skildi ekkert í þessari 

hegðun dýranna því það sá ekki tröllabörnin síkátu, en dýrin gerðu það.

Hvað er þetta sem skín svona skært á bak við Brá og dýrin á bænum?



Eftir mikla leit í dalnum hafa Búi og Brá loksins fundið töfrasteininn góða 

og eru hoppandi kát yfir því.  Ýmir gamli hefur sagt þeim allar sínar fróðlegu  

sögur um mannheima og nú gefst þeim tækifæri

til að upplifa sín eigin ævintýri þar.  



Ef  töfrandi hljóðið heyrist frá steininum mun kærleiksljósið 

sem umlykur hann skína svo skært og veita öllum sem í kringum hann eru             

hlýju og hamingju. Steinninn mun hjálpa Búa og Brá

að fá ósk sína uppfyllta um að  komast til mannheima

að hitta skemmtilegu mannabörnin sem þau hafa heyrt svo mikið af. 

Þá gætu þau kynnst þeim í leik og starfi og einnig sagt þeim

sögur úr tröllaheimum.           

gling 

gling

gló



Myndir: Klara Berglind



Saga: Klara Berglind og Kristrún







Þessi bók fjallar um tröllasystkinin Búa og Brá sem búa í

fallegum dal vestur á fjörðum. Systkinin hafa áhuga á að

kynnast mannfólkinu og heillast af sögum gamals tröllkarls um

töfrasteininn góða sem er gæddur þeim hæfileika að koma

tröllum til mannheima. Bókin er hluti af lokaverkefni til B.Ed.

prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2010.


