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Historien om Lille Trold
Der var engang en lille trold, som boede langt langt inde i 
skoven, så langt inde, hvor der ikke kommer mennesker, 
som du og jeg.

Den lille trold boede i en stor hule sammen med troldfar 
og troldmor.
I hulen var der en stue, et køkken, troldfar og troldmor´s 
soveværelse og Lille Trold´s værelse.
Lille Trold havde ingen søskende – har du mon det?
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Troldfar havde selv lavet alle møblerne til hulen. Han 
havde været ude i skoven og fældet nogle træer, som han 
lavede alle møblerne af. 
Har I mon nogle møbler af træ i dit hjem? Hvad farve er de?

Troldfar havde også lavet alt Lille Trold´s legetøj. Lille 
Trold havde en bil – en båd – nogle træmænd og nogle 
trædyr.
Har du mon noget legetøj af træ?

Troldmor havde selv syet de yndigste små gardiner til alle 
vinduerne i hulen. De var røde og hvide. Stoffet havde 
hun selv fundet en gang for længe siden ude i skoven. Det 
var nok nogle mennesker, som havde glemt det, efter at de 
havde været på picnic. Det var nok en dug som moderen 
havde haft med.
Ved du hvad picnic er? Det kan være, at din far eller mor 
vil fortælle dig det.
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Har du mon set Emil fra Lønneberg, som lavede træ-
mænd, når han havde været uartig? Ham kan du se i 
fjernsynet.
Er du uartig nogle gange?
Lille Trold kunne godt være uartig af og til. Det var ikke 
så godt, for så skældte troldfar ud, som en gal. Troldfar 
kunne blive noget så vred så vred, han blev helt rød i ho-
vedet og øjnene lynede. Uha det var bestemt ikke sjovt. 
Kan din far blive gal og skælde ud? 
Hvis han kan, så er det nok fordi, du har været uartig eller 
din søster eller bror, hvis du ellers har sådan én.
Lille Trold havde ingen søskende, den var helt alene med 
troldfar og troldmor, så den måtte ofte lege alene.
Lille Trold havde ingen venner, for der boede ingen trolde 
i nærheden af hulen. Men Lille Trold var ikke ked af det, 
for den vidste jo ikke, hvad venner er.
Har du nogle venner og kommer de og leger hos dig? El-
ler måske, du går i børnehave med en masse børn?
I skoven findes der ikke troldbørnehaver, men der findes 
rigtig rigtig mange trolde.
Nogle børn er bange for trolde, men det er der slet ikke 
nogen grund til, for trolde er noget af det sødeste, som 
findes. Trolde kunne aldrig finde på at gøre mennesker 
fortræd, de er så fredelige så fredelige.
Ved du egentligt, hvordan en trold ser ud?
Det ved du måske godt, men til Jer, som ikke ved det, vil 
jeg faktisk godt fortælle det.

Lille Trold elskede, at lege med trædyrene – den kunne 
lege i timevis med dem. Der var en ugle, en ræv og en 
hare. 
Kender du de dyr?
Det er nogle af de dyr, som bor i skoven. Kender du mon 
andre dyr?
Lille Trold elskede også at lege med træmændene. 
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Da lille trold fyldte 3 år, fik han en rigtig god gave af trold-
far og troldmor. Lille Trold fik nemlig en skovmus i et bur, 
som troldfar havde lavet af noget gammelt Jern, som han 
havdefundet i skoven. 
Det er ikke så tit man kan finde det – det er kun når der 
har været mennesker i skoven og som har efterladt det der.
Den lille skovmus hedder Piv. Hvad tror du, at Piv spiser?
Piv spiser nødder – den elsker, når Lille Trold har fundet 
nødder i skoven, sammen med troldfar.

En trold ligner faktisk næsten et menneske. En trold har 
lange øre og store flotte øjne – en stor stor næse og en lang 
lang hale. Trolde har pels og er ikke så høje, de er buttede 
og så går de ofte i smækbukser med seler.
Nogle trolde knapper kun den ene sele, jeg ved ikke helt 
hvorfor. Det er måske, fordi det er troldmode.
Har du mon nogle smækbukser eller er det ikke moderne 
endnu for menneskebørn?
Lille Trold havde kun 2 par bukser – et par grønne og et 
par blå, som troldmor havde syet. Hvis du er en lille pige, 
vil du måske sige ØV, dette er da drengefarver.
Ved du hvad? Du har helt ret – det er drengefarver. Måske 
har du allerede regnet ud, at Lille Trold er en drengetrold 
– det er helt rigtigt.
Men kan du så også regne ud, hvor gammel lille trold er? 
Nej, det kan jeg godt forstå, at du ikke kan. Lille Trold er 
3 år og nogle dage.
Hvor gammel er du?
Lille trold elsker fødselsdag, for sidste gang lavede trold-
mor pande-kagelagkage.
Det er en lagkage med skovens bær – flødeskum og pan-
dekager lyder det ikke bare godt – MUMS? Det synes jeg, 
at det gør.
Hvad får du til din fødselsdag?




