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1. december

På Fortælleøen i Tryllesøen var det blæksort nat. 
Nede i den dybe brønd uden for huset lå alle 
eventyrene og drømte. 
De puffede og skubbede til hinanden, og samtidig 
pippede, hylede og tudede det nede fra brønden, så 
den store hornugle, der lige skulle til at spytte en stor 
klump uglegylp ned i brønden, forskrækket lettede 
og fløj over på husets tag, hvor den begyndte at tude 
forarget. 

 Inde i huset vågnede Troldefar ved lyden og syntes 
slet ikke, at han kunne sove mere. Han vendte og 
drejede sig, men lige meget hjalp det. Så gav han sig 
til at tænke, så det knagede i hele huset.

På loftet løb de små mus rundt og samlede 
brødkrummer og nøddeskaller mellem alt det tøj, de 
fire troldeunger havde smidt rundt omkring på gulvet, 
da de gik i seng. Da musene hørte uglen tude, fór de 
alle sammen op ad væggene af bare forskrækkelse. 
Ugler æder mus, og de skulle i hvert fald ikke ædes! 
 Troldebørnene vendte sig i søvne, og en af dem 
begyndte at snorke.

 Nede i soveværelset satte Troldefar sig op i sengen, 
tændte lyset og begyndte at se sig om efter sine 
hjemmesko. Hvem havde nu taget dem? Til sidst blev 
han nødt til at vække Troldemor for at spørge, om det 
var hende, der havde taget dem. Det var det ikke.

 ISBN: 9788791703119

Fortælleøen i Tryllesøen
Troldenes hus

Eventyrbrønden ligger et lille stykke fra huset.
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Det lyder som om, der løber en mus under bordet.”

Troldefar så fornærmet ud, men han holdt op med at 
svinge.

Oppe på loftet sparkede troldeungen til sin 
tvillingesøster.
”Vågn op! Kom her hen og lyt, de snakker om noget, 
vi ikke må høre.”
Søsteren gryntede lidt, men rørte sig ikke.

”Jeg har tænkt,” sagde Troldefar nede i køkkenet, ”at i 
år vil vi også holde jul. 
Hvorfor skal det altid kun være de dumme nisser, der 
gør det?”

Troldemor slog begge hænder for munden og 
spærrede øjnene op.

”Jul, jamen det kan Trolde da ikke.”

”Det ved jeg da godt,” vrissede Troldefar, ”men kan du 
så sige mig, HVORFOR vi ikke kan det? Jeg kunne godt 
tænke mig at få risengrød, æbleskiver, flæskesteg med 
rødkål, mandelgave og julegaver og … ”

”Jamen det kan ikke lade sig gøre. Glem det igen,” 
skreg Troldemor fortvivlet og stampede i gulvet. Hun 
havde rejst sig op.

”Alt det der med jul, det kan jeg slet ikke. Jeg kan 
lave frøer i gele, stålorme i sprit og bænkebidere i 
sukkerlage, men det med brune kager, pebernødder og 
flæskesvær, det kan jeg altså overhovedet ikke lave.”

Nu var Troldemor også vågen, så hun stod ud af 
sengen og gik ud i køkkenet, hvor hun begyndte at 
lave kaffe. Når hun ikke kunne få lov at sove, ville hun 
have kaffe. 
Troldefar havde imens fundet sine hjemmesko ude 
under køkkenbordet, hvor han selv havde sat dem. Nu 
ventede han på, at kaffen blev færdig.

Oppe på loftet var den ældste troldeunge vågnet. 
Han kravlede over de andre, ud af sengen og hen til 
et lille hul i gulvet, hvorfra man kunne kigge ned i 
køkkenet. Her plejede han at udspionere sin mor, når 
hun gemte sine syltede snegle for at have dem i fred 
for troldeungerne.
 
Solen var ved at stå op, og et stærkt rødt og orange 
lys sås uden for køkkenvinduet.
”Jeg har tænkt på noget,” sagde Troldefar. 
Så lukkede han munden og så mystisk ud.

Troldemor satte kaffekoppen fra sig på bordet.
”Hvad?” sagde hun.

”Hvad siger du?” sagde Troldefar. 
Han hørte ikke altid, hvad det var, Troldemor sagde.

”Ja, jeg spurgte bare, hvad? Hvad tænkte du på?”

”Nå, det var jo det, jeg lige skulle til at sige.”
 Troldefar kløede sig i det tykke, sorte hår og gned sig 
på hornene i panden, mens han svingede halen frem 
og tilbage under stolen.

”Hold op med det der.” sagde Troldemor arrigt. Jeg kan 
ikke fordrage, når du svinger med halen på den måde. 
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”Jamen, tror du ikke, at du kunne lære det?” spurgte 
Troldefar.

Nu buldrede alle fire troldeunger ned ad trappen, mens 
de skreg:

”Juhu, vi skal have juletræ og klejner og gaver, og 
vi skal også have adventspakker, slik og chokolade 
ligesom alle de dumme nissebørn. Endelig er julen 
kommet til vores side af Fortælleøen.”
”Vi vil lave marcipan,” skreg de to mindste troldeunger, 
mens de dansede rundt om sig selv og trak i deres 
egne haler.

Nisserne boede i et fint gult hus med rødt tag. Bag ved 
huset lå der en lade, som de brugte til lager for alle de 
julegaver, som de lavede til menneskebørnene inde på 
fastlandet. Nisserne lavede julegaver hele året, og de 
var meget flittige.

Troldene lavede ikke noget, og nisserne sagde hver 
dag til hinanden, at trolde var meget dovne.

Nissernes hus på 
Fortælleøen i Tryllesøen

Her bor de flittige nisser.
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 I år havde der været rigtig mange af de store, grønne 
frøer, fordi det havde regnet næsten hele sommeren, 
og hun havde syltet så mange, at der var mad nok til 
hele vinteren, men skulle de nu til at holde jul, ville 
der gå kludder i alting, og så vidste man ikke, hvad 
man skulle gøre … 

Troldemor stirrede trist ud af vinduet. Hendes lange, 
sorte hår faldt ned i øjnene, og de pæne, lyserøde 
horn var helt dækket til.

Men troldebørnene var henrykte. 
Prik, den ældste dreng, var vild af glæde.

”Jeg ønsker mig en Playstation 2,” erklærede han og 
slog vildt om sig med halen.

”Det får du aldrig far til at købe,” sagde Puk, den 
ældste pige, som var Priks tvillingesøster.

”Nej, for han ved ikke, hvad det er, og så skal vi også 
have et fjernsyn,” råbte Pip, som var den ældste af det 
andet hold tvillinger. 
Hun var fem minutter ældre end sin lillebror Prop.

”Det ved han heller ikke, hvad er,” sagde Prop, ”og 
mor er bange for alt, hvad der er elektrisk, så det får 
vi aldrig lov til at få.”

”Øv, hvorfor skal vi altid være så gammeldags,” 
vrissede Prik. 
”Vi kunne sagtens få det hele. Nede i Eventyrbrønden 
er der et æsel, som laver guldmønter, hver gang det 
skider. 

2. december

Troldemor var ked af det. 
Alle de andre ville holde jul, men hun turde ikke. Hun 
kunne ikke lave de svære ting, som de snakkede om, 
og hvordan skulle de få penge til at købe alle de varer, 
der skulle bruges? Og gaverne? 
Hun ville blive nødt til at tage ind til byen med båden 
og tale med den skrækkelige, sure trold, der altid 
drillede hende. 
Åh, nej! Det var så frygteligt besværligt alt sammen.
 
Når man skulle ind til byen, måtte man sejle, og det 
var i sig selv meget ubehageligt. Først skulle man 
kalde på en bestemt måde, og det var ikke sikkert, at 
båden kom, selv om man brugte de helt rigtige ord. 

Det kom an på vind og vejr og strøm, sagde den 
gamle, sure trold, der styrede båden. Han kunne finde 
på at gemme sig og lade som om, han ikke hørte, at 
der var nogen, der kaldte på ham. 

Når Troldemor kaldte, var han bare pist forsvundet, og 
når hun så hentede Troldefar, kom han frem lige med 
det samme og sagde, at det var, fordi hun havde brugt 
de forkerte ord. 

Og det havde hun slet ikke!!!

Uf, hun kunne ikke fordrage den båd. Den vippede, så 
man fik kvalme, og når man sejlede hjem, var man 
bange for, at alt det, man havde købt, skulle falde 
i vandet. Troldemor var sikker på, at den sure trold 
vippede båden med vilje bare for at drille hende.



10 

Copyright: Eventyrligvis  Fortælleøen i Tryllesøen 
 Ragnhild Bach Ølgaard 2011

www.eventyrligvis.dk 11 

Prik er nede i Eventyrbrønden

Alle eventyrene skældte ud på Prik.

Vi kan bare hente en hel masse af dem. De er ægte 
guld alle sammen.”

”Ha, ha,” sagde Puk. ”Du har i hvert fald aldrig været 
nede i Eventyrbrønden, for det tør du nemlig ikke.”

Hun rakte tunge af Prik, og hendes lille trekantede 
ansigt flækkedes i et stort grin. Prik så overlegent på 
hende.
”Jeg tør godt.”

”Hvad?” råbte alle troldeungerne i kor.

”Hoppe ned i brønden, hente pengene og skaffe os alle 
de julegaver, vi gerne vil have.”

De stirrede på ham med åbne munde.

”Nej,” sagde Puk, ”det gør du ikke, for det giver mor 
dig aldrig lov til.”

”Hvem siger, at jeg spørger om lov? Jeg gør det bare. 
Hen til kanten og hop, ned til alle eventyrene. Så 
skal du bare hejse en spand ned til mig og trække 
guldpengene og mig op igen.” Prik lød som om det 
hele var meget let.

Puk stirrede på ham. Hun var blevet helt bleg.

”Det tør du ikke,” hviskede hun.

”Det skal jeg vise dig.” Prik satte næsen i sky og slog 
med halen.
”Hvis det skal være rigtig jul, skal man bruge penge. 
Mange penge.”
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Hun var nysgerrig efter at se, hvad der  ville ske. 

Der var ret langt ned til bunden af brønden.
Prik kiggede ned, men det skulle han ikke have gjort. 
Han vaklede og var nær ved at falde. 

En stor, grøn drage med ildrødt gab besat med mange, 
spidse tænder var på vej hen mod Harry Potter, der 
var sprunget op på den sten, han før sad på. Nu 
fægtede han med et langt spyd. 
Det så farligt ud. 

”Nu gør jeg det,” sagde Prik og lukkede øjnene, 
mistede balancen og faldt på hovedet ned i 
Eventyrbrønden.

Alt blev sort. 
Noget senere, han vidste ikke hvornår, hørte han 
stemmer, der lød, som om de kom langt borte fra. 
Nogen råbte og skreg. Prik åbnede øjnene.

Alle eventyrene skændtes. De råbte og skreg i munden 
på hinanden. Prik satte sig forsigtigt op. Han måtte se 
at finde æslet. Hvor var det? 

Nogen trak i snoren, som han havde om maven, og 
han så, at det var den store, grønne drage, der havde 
sat sit ene bagben på et stykke af sjippetovet. Den 
hvæsede og spruttede damp og røg ud af næseborene. 

Bag dragen fik Prik øje på det lille, grå æsel. Han 
masede sig ru om dragen og prøvede at lirke sit tov 
ud under dens brede, grønne lab. Den knurrede og 
snappede arrigt efter ham. Han rev og sled hårdt i 
tovet og slap endelig fri. 

3. december

Da Troldefar og Troldemor var faldet i søvn, sneg de 
fire troldeunger sig så stille, de kunne, ned ad trappen 
og ud gennem den knirkende dør.  

Ude i gården løb de alle fire hen til eventyrbrønden. 
Man kunne tydeligt se, hvor den var, for der skinnede 
et blåligt lys op fra den. De stak hovederne frem 
over kanten og kunne se Snehvide og hendes onde 
stedmoder med det forgiftede røde æble. De 7 dværge 
tumlede rundt om Snehvide og så bange ud. Lidt væk 
sad Harry Potter på en grå sten og så ud, som om han 
kedede sig. 

”Nu hopper jeg,” sagde Prik og kravlede op på kanten 
af den mur, af store, grå kampesten, der var stablet op 
rundt om brønden.
De andre troldeunger var helt blege af skræk.

Prik havde bundet et gammelt sjippetov om livet, og 
i enden af det havde han bundet flagsnoren fra deres 
gamle, knækkede flagstang.

”Du holder fast i snoren,” sagde han til Puk, ”og du 
skal ikke prøve på at give slip, for så myrder jeg dig.”

Puk sukkede og tog et fast tag i snoren med begge 
hænder.

”Nu hopper jeg,” sagde Prik og blev stående.

”Hvornår hopper du?” spurgte Prop. 
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”Vel var det ej, der var en datter, og hun var meget 
smuk … ”
Sådan blev de ved. Klokken var elleve, og den store 
fortælletime var lige begyndt. 

Prik stirrede op mod månen og rasede. Hvor var de tre 
idioter gået hen? Skulle alt nu mislykkes, fordi de tre 
troldeunger ikke var på deres pladser?

Den store fortælletime er lige begyndt.

Hvor var nu spanden? Den måtte være her et eller 
andet sted. Eventyrene råbte og skreg stadig, men de 
gjorde ham ikke noget. 

Det var, som om de slet ikke lagde mærke til ham. De 
snakkede hele tiden om sig selv. De var jo også kun 
historier, tænkte Prik. 

Han så, at der stod en brun krukke mellem en stork 
og en ræv. Den kunne han bruge, hvis han ikke kunne 
finde spanden. Prik vendte bunden i vejret på krukken 
og tog den med sig. Storken hvæsede, og ræven bed 
efter ham. Men dem var han ikke bange for. 

Nu tog han et par lange skridt, hen over hovedet 
på Tommelise og Pinocchio, der stod og snakkede 
sammen. Så var han henne ved æslet og bag det, lå 
der en stor dynge dampende, varme guldmønter. 

Han greb ned i dyngen med begge hænder og 
begyndte at skovle guldet op i krukken. Da den var 
helt fuld, kiggede han op for at gøre tegn til Puk og de 
andre, så de kunne hale ham op.

Han kunne tydeligt se den øverste kant af brønden, 
og længere oppe så han månen og et par blinkende 
stjerner. Men Puk og de andre så han ikke noget til. 
Hvor var de nu henne? 
Han råbte, så højt han kunne, men stemmen druknede 
i larmen fra alle eventyrene, der hver især var begyndt 
at fortælle deres historie. 

”Der var engang en mand, som havde tre sønner … 
nej, hold op, det var tre døtre … ”
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Kunne det tænkes, at ungerne var gået hen for at høre 
på eventyrene, der om natten strømmede op nede fra 
fantasiens dybe huler? 
Hun havde forbudt det! 
Eventyr var ikke noget for troldebørn. De vidste, at 
hun ikke ville have, at de lyttede. Hvorfor gjorde de 
det så alligevel?

Natuglen tudede tæt ved hendes øre. Hun slog arrigt 
ud efter den. 
”Lad mig være,” råbte hun og gik langsomt hen mod 
den lysende brønd.

Nu hørte hun mange stemmer, og der var børnene. De 
hang ud over kanten med hovederne så langt nede, at 
de når som helst kunne dratte i.

”Avra, se der, det er Batman, nej, hvor er han stor.” 

Prop lænede sig langt ud over kanten og pegede. Pip 
holdt ham i armen.
”Du skal ikke falde ned, hvad tror du mor ville sige, 
hvis hun så dig?”

I det samme blev begge tvillingerne grebet i nakken 
og trukket væk fra brønden af en rasende Troldemor.
 ”I ved udmærket godt, at jeg ikke vil have, at I går 
hen til Eventyrbrønden,” skreg hun. 
”Den er farlig! Hvordan kan I finde på at gå her ud 
midt om natten? Og hvor er Prik?” 

Puk dukkede frem af mørket på den anden side af 
brønden.
”Øh, Prik?” sagde hun. ”Prik var her lige før, han er 
nok ude for at tisse.”

4. december

Troldemor var vågnet. Eller rettere sagt hun var ikke 
faldet rigtigt i søvn. Pludselig gav det et ordentligt 
spjæt i hende. Det føltes, som om hun faldt dybt ned i 
noget, og så var hun lysvågen. 

Eventyrbrønden! 

Hvorfor kom hun nu til at tænke på den? Børnene lå i 
deres seng og sov. Troldefar snorkede. Alt var roligt. 
Hvorfor var hun så lysende vågen? 
Hun vendte og drejede sig. Så lyttede hun. Der var 
helt stille i huset. Alt for stille. 

Hun svingede benene ud af sengen og gik ud i 
køkkenet og lyttede igen. Ikke en vind rørte sig, ikke 
den mindste puslen hørtes. Hun tændte et lys, tog det 
i hånden og gik op for at se til børnene. 
De var væk!

Hun vidste det, før hun fik åbnet døren på klem. Hun 
kunne mærke det. Det var derfor, hun var vågnet. 

Hvor var de? 
De var ikke i huset, men hvorfor var de ude alle fire? 
Det var mørkt og koldt, og de skulle ligge i deres gode, 
varme seng, når det var sådan en begsort nat.

Troldemor forstod ikke altid sine børn. De var 
ved at blive store. Hun gik langsomt hen mod 
Eventyrbrønden. Lyset strømmede op dernedefra, og 
hun hørte stemmer. 
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hun tro, at det er Prik, der kommer ind. 
Nu går jeg ned og åbner og lukker døren, så tramper 
jeg op ad trappen, og bagefter lister jeg ned igen, og 
imens hvisker og tisker I, så det lyder, som om vi er 
her alle fire. Er I med? Hvis mor kommer, så lader I 
som om, vi er i seng alle sammen.”

Det er farligt, at klatre ned i brønden.

Troldene havde ikke noget toilet. De gik bare lidt væk 
fra huset og satte sig bag et træ eller en busk. Det var 
en god undskyldning.

Troldemor marcherede ind i huset med de mindste. 
Puk traskede bagefter. Hvordan skulle hun nu slippe ud 
og hejse Prik op? Hun turde ikke fortælle, at han var 
nede i brønden. 

Da de gik op ad trappen til deres værelse, hørte de 
Troldemor sætte krogen på døren.

”Nej mor, hvordan skal Prik nu komme ind,” råbte Puk.

”Han burde vide bedre og ikke rende rundt ude 
i mørket med sine små søskende,” brummede 
Troldemor, men hun løftede alligevel krogen af igen.

Tvillingerne stak i at tude. Hvad nu med Prik, skulle 
han blive nede i brønden altid? Nu kunne han jo ikke 
komme op. 
Puk sprang hen og holdt dem for munden.

”Ti stille! Stop det der! Gå i seng og lad som om I 
sover og lig musestille, så skal jeg nok få ham op 
igen.”

”Du må ikke gå ud alene, vi vil med,” vrælede både Pip 
og Prop.

Puk skubbede dem ned i sengen og smed dynen over 
dem.

”I bliver her. Mor skal tro, at vi alle sammen ligger og 
sover, og når jeg går ud af døren om et øjeblik, så skal 
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mig”

”Sludder!” Prik snuppede spanden og hældte sine 
guldmønter over i den.

”Hvem er det, der myrder Pinocchio? Det står ikke i 
hans historie.” 
Tommelise og Store Claus og Lille Claus kom hen mod 
Prik. 

”Det er mig, der myrder,” sagde Store Claus stolt. 
”Bare kom til mig, hvis du skal have nogen slået ihjel”

”Hejs mig op,” skreg Prik og rykkede i snoren. 

Nu stod der mange eventyr rundt om, og han ville 
gerne op i en fart. 

”Fy, din grimme trold, man må ikke tage æslets penge, 
de skal blive liggende her. Det er forbudt, forbudt, 
forbudt!” skreg alle eventyrene, og Prik begyndte at 
blive hed om ørene. 

De masede sig tættere og tættere sammen om ham. 
Oppe ved kanten af brønden stod Puk og trak i snoren, 
mens hun stønnede og pustede. 
Prik og spanden begyndte at hæve sig fra bunden af 
brønden, men nu trak eventyrene i ham. 

Heksen fra Fyrtøjet greb fat i hans ene ben og trak til 
venstre. Katten fra Den bestøvlede kat sprang op på 
hans skulder og hvæsede ham ind i øret, og dragen 
begyndte at sprutte ild, så det sved og brændte på 
hans bagdel. 

5. december

Nede i brønden havde Prik stillet sin krukke med 
guldmønter på gulvet ved sine fødder og stod nu og 
stirrede op for se, om han kunne få øje på Puk eller en 
af de små.
Højt oppe kunne han se et lille stykke himmel og en 
masse stjerner. Der var langt op, syntes han. 
Føj, hvor der lugtede hernede. Han vendte sig om og 
så, at det var dragen, der stod og tissede. Der var en 
hel blank sø lige bag ham. Det stank.

”Adr, du er vel nok en gris,” råbte han. 

Dragen snerrede surt og klaskede halen i gulvet. 
Nu fik Prik endelig øje på Puks hoved oppe ved kanten 
af brønden. Hun rykkede i tovet, og Prik prøvede at 
binde krukken fast, men det lod sig ikke gøre, den 
havde ikke nogen hank. 

Han råbte op gennem larmen.
”Hvor er spanden? Jeg kan ikke finde spanden.”

”Man må ikke tage guld fra æslet.” Det var Pinocchio, 
der havde opdaget, hvad Prik lavede. 
Han stak næsen helt ned i krukken og virrede med 
hovedet.

En gammel rusten spand kom pludselig flyvende ned 
og landede oven på Pinocchio, så han nu var skjult 
under den.
”Hjælp, skreg han. Hjælp, der er nogen, der myrder 
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om længe vågnede Prop, og han listede ned og 
lukkede dem ind.

De rystede af kulde længe efter, at de havde gemt 
pengene under et løst gulvbræt og var kravlet i seng. 
Men Prik var tilfreds. Nu kunne troldefamilien købe alt, 
hvad de skulle bruge for at holde jul.
Få minutter efter snorkede alle i troldehuset. 
Ungerne på loftet og Troldefar og Troldemor nede i 
soveværelset.

I eventyrbrønden sydede og boblede det stadig. Alle 
eventyrene for rundt mellem hinanden og rasede over, 
at æslets guldpenge var blevet stjålet. 
Æslet selv grinede bare. Der ville snart komme mange 
flere penge, kunne det mærke.
 

6. december

”Jeg gør det altså ikke!” 
Troldemor var arrig. 
”Det kan man ikke forlange af en trold. Jeg vil ikke. I 
kan selv om det. Det er ikke rimeligt. Det har aldrig 
været meningen, at trolde skal holde jul. Jeg kan 
overhovedet ikke lave de ting, I går og plager om.”

”Mor, du skal bare tage over med båden, så køber vi 
alt det, vi skal bruge i Netto, Føtex eller Fakta. Hold nu 
op med at jamre.”
 ”Det nytter ikke,” sagde Troldemor, ”for vi har ingen 
penge at købe for.
Hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer og sove 
vintersøvn i december og januar? 

”Træk Puk, træk, alt hvad du kan, ellers kommer 
jeg aldrig op,” skreg Prik. ”De holder fast i mig alle 
sammen.”

Puk var lige ved at give op. Prik var alt for tung, hun 
kunne ikke klare det. 
Men så blev hun pludselig så rasende over de dumme 
eventyr, som troede, at de skulle beholde hendes bror 
nede i deres væmmelige brønd. 
Hun stemte begge fødder mod brøndkanten og hev og 
trak i snoren, så den skar sig ind i håndfladerne. 

Hun huskede pludselig en gammel trylleformular, 
som hendes bedstemor havde lært hende, og nu 
begyndte hun at mumle: ”Rådden hvidkål, muggen te, 
margarine nr. 3, tjære og linoleum, sirup og petroleum 
… åndssvage, dumme eventyr, giv så slip.”

Hun havde store vabler i hænderne og næsten ikke 
flere kræfter, da hun endelig så, Priks hånd gribe 
fat om brøndkanten. Et øjeblik efter stod han på 
jorden ved siden af hende. Spanden var halvt fuld af 
guldpenge. 

Det var lykkedes!

Da de kom hen til døren, var den lukket. En eller 
anden havde sat krogen på.
Nu kunne de ikke komme ind, men de var så glade 
over, at de havde pengene, og at Prik var kommet 
sikkert op af brønden, at de næsten var lige glade, om 
de så skulle være ude hele natten.

Puk løb om på den anden side af huset og kastede 
nogle små sten op på ruden til deres værelse. Langt 




