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Kort over Fortælleøen
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Storm over 
Fortælleøen i 

Tryllesøen

Julekalender i 24 afsnit
Bogen er en fortsættelse 

af
Fortælleøen i Tryllesøen

Ragnhild Bach Ølgaard
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Indledning

Efterår på Fortælleøen

Søfeen sad på sin plads på bunden af Tryllesøen 
sammen med sin klogeste aborre. Hun blæste bobler. 

Ikke som dengang sidste jul, hvor hun 
oversvømmede hele Fortælleøen og nær havde 
ødelagt Eventyrbrønden og alle verdens eventyr. Nej, 
hun blæste kun for hyggens skyld, bare for at få tiden 
til at gå.
Der var ikke den mindste smule at skælde ud over, og 
det var faktisk lidt kedeligt.

Troldefar holdt sig hjemme. Den Sure Trold passede 
sin båd, og han sejlede aldrig med motoren slået til. 
Der var ingen, der kastede hverken hjortetakssalt 
eller potaske i hendes sø.

Nu sad Søfeen jo på bunden af søen, og derfor 
opdagede hun slet ikke, at der for en gangs skyld 
skete noget nyt lige over hovedet på hende.
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På bunden af Tryllesøen
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Vejret var fint, og søens overflade var glat og blank. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det var den 1. 
oktober. 

Hvis man så godt efter, kunne man lige i det øjeblik, 
hvor Søfeen klappede sin tamme aborre på hovedet, 
se en hel række små, næsten gennemsigtige væsner 
springe, hoppe og glide hen over det spejlblanke 
vand, mens de på samme tid svingede med deres 
tynde, sommerfugleagtige vinger.

En hel alfefamilie var på vej hen over Tryllesøen med 
kurs mod Fortælleøen. Det var første gang, der kom 
alfer til øen. 

Nisserne og troldene boede i hver sin ende af den 
lille ø, som de havde gjort de sidste 400 år. Den sure 
Trold havde sit eget hus nede ved søens bred, og 
Hornuglen havde altid boet i det store asketræ lige 
over troldenes hus.

Så var der naturligvis brønden.
Den dybe brønd i kanten af troldenes gårdsplads, 
hvor alle verdens eventyr levede deres eget liv. 

Hver aften, når klokken slog 11 på kirketårnet ovre 
på fastlandet, begyndte eventyrene deres store 
fortælletime. Alle remsede deres eget eventyr op, og 
ingen lyttede til de andre. 
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Eventyr er meget egoistiske, de tænker kun på sig 
selv og synes, at deres historie er den vigtigste i hele 
verden.
Hverken troldene eller nisserne brød sig om 
Eventyrbrønden. Den var der bare, og sådan var det.

Alferne sad på Den sure Trolds bro og hvilede sig 
efter den farlige tur over søen. 
Nu gjaldt det om hurtigst muligt at finde et sted, hvor 
de kunne gemme sig, indtil de fik indrettet et nyt hjem.

De fire troldebørn kom råbende og larmende ned mod 
broen. 
Der var to store tvillinger, drengen Prik og pigen Puk, 
og de små tvillinger, pigen Pip og drengen Prop.

De var lige vågnet og havde opdaget, at deres mor 
ikke var hjemme, så nu ville de ud og lede efter 
hende. 
Når Troldemor gik ud, var det næsten altid for at 
hente noget, der kunne spises, og troldebørnene var 
mega sultne. 

Alferne på broen krøb sammen i en lille klynge, de 
håbede ikke, at trolde kunne se alfer. 
Det kunne troldebørnene tilsyneladende ikke, for de 
stormede forbi bådebroen og ind i skoven.
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Troldemor sad og hvilede sig på en af træstubbene 
i Nisse-Troldecaféen lige under det store, ældgamle 
lindetræ, som var Fortælleøens ældste træ. 
Man sagde, det havde stået der, før Eventyrbrønden 
blev gravet, og det var over 1000 år siden, sagde 
Nissefar. 
Han kunne læse og vidste derfor mere end nogen 
anden på øen. Nissemor havde en tyk, rød bog 
fuld af bageopskrifter og gamle husråd, og i den 
kunne man læse alt, hvad man behøvede at vide om 
Fortælleøen.

Troldemor havde ondt i ryggen. Hun havde været ude 
og samle nødder, agern og bog under de store træer 
bag caféen i over en time, og nu sad hun og pustede 
og gned sig på ryggen, som var øm, fordi hun havde 
bukket sig ned rigtig mange gange.

Hun havde sine skatte i en lille, blå stofpose, og nu 
åbnede hun den og lod nødder og agern falde ned 
i skødet. Hun tog en frugt ad gangen og lagde dem 
op på en af de andre træstubbe, mens hun langsomt 
talte: En, to, fire ...

Troldemor kunne ikke tælle, hun legede bare, at hun 
gjorde det. Hun vidste godt, at hun ikke var så klog 
som de andre trolde, men hun plejede at lade som 
om, at hun godt kunne tælle, når hun samlede nødder 
eller svampe i skoven.
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Lige bag troldemor kom et lille, rødbrunt egern 
springende. Lynhurtigt for det op på træstubben, 
hvor det fejede alle nødderne langt ud i de visne 
blade med et hurtigt sving med den buskede hale. 
Så snuppede det posen ud af Troldemors hænder og 
forsvandt op i et højt asketræ i et par lange spring.
Her sad det og gyngede frem og tilbage lige over 
Troldemors hoved, mens det pillede de sidste nødder 
ud af den lille pose.
Egernet grinede skadefro, mens det spiste en stor, fin 
nød. Skallerne lod det dumpe ned i Troldemors tykke, 
sorte hår lige mellem hornene.

“Tyveknægt.”
Troldemor skreg rasende efter det frække egern.
Hun lagde sig på knæ i de visne blade og begyndte at 
samle nødder og bog op. De var svære at finde nede 
mellem de gule og brune blade. Når hun havde fundet 
en lille håndfuld, lagde hun dem op på træstubben, 
men så snart hun igen begyndte at lede på jorden, 
sprang egernet ned og snuppede det, hun havde lagt 
fra sig.

“Giv mig min pose, dit dumme dyr,” råbte Troldemor.
Egernet gnækkede og grinede, mens det sad parat til 
at stjæle flere nødder.

Troldemor var grædefærdig. Hele hendes arbejde var 
spildt, og det var ikke første gang, det frække egern 
løb med hendes nødder.
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Nu ville der ikke være noget lækkert til børnene, når 
de vågnede.

Lige med et kunne hun høre sine børn råbe og skrige, 
og et øjeblik efter kom de alle fire farende hen ad 
skovstien.

“Mor, mor, har du noget, vi kan spise,” råbte de to 
mindste. 

Prik samlede en håndfuld grankogler op fra 
skovbunden og begyndte at skyde til måls efter 
egernet, der nu flygtede helt op i toppen af træet.

“Kan du komme væk, du skal ikke stjæle fra min mor,” 
skreg Prik arrigt.

Puk hjalp sin mor med at samle nødder, og hun 
stoppede dem straks i lommen på sin nederdel, så 
egernet ikke kunne stjæle dem. De små tvillinger 
drønede rundt, så de visne blade fløj dem om ørene, 
derefter kravlede de op i asketræet, mens egernet 
elegant sprang over i en anden trætop.

“Mor,” sagde Puk. “Hvorfor bliver du ved med at 
lægge dine nødder, så egernet kan stjæle dem? 
Kunne du ikke holde fast i posen hele tiden. Det her 
sker jo hver eneste gang.”

“Jamen, jeg glemmer det. Jeg går bare i mine egne 
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tanker, og så - lige pludselig - kommer det dumme dyr 
springende.” 
Troldemor satte sig tungt ned på en af caféstolene.

Børnene samlede hurtigt, hvad de kunne finde af 
troldemors bog og agern, nødder var der ikke flere af, 
dem havde egernet spist med det samme. 
Troldene traskede tilbage til deres hus, hvor Troldefar 
snorkede så højt, at Hornuglen forlængst havde flyttet 
sig ned i den store ask bag Den sure Trolds hus. 

1. december

Alle ulykkerne begyndte med, at Julemanden kom 
i sin kane den sidste dag i november, og det var 
helt forkert. Nissefar fik ondt i maven, da han så 
Julemanden i døren.
Han troede, at han selv havde taget fejl af tiden.
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Julemanden kom ind med en stor, sort taske, som 
han lagde på bordet i Nissemors køkken.

“Giv mig en kop stærk kaffe,” sagde han, før han med 
et bump satte sig ned på en køkkenstol. 
Nissemor satte vand over og kiggede efter i sine 
kagedåser, men de var tomme.

Nissefar kiggede på den underlige kasse, som 
Julemanden tog op af tasken.

“Her er dit nye værktøj. Det er en computer.
I år skal gaverne mærkes med navne og adresser, 
og fra nu af skal du sende alt med Post Danmark. 
Du skal pakke ind, som du plejer, så sejler Den sure 
Trold det hele til fastlandet, og der henter posten så 
pakkerne og bringer dem ud til børnene.”

Julemanden tog en slurk kaffe.
“Du skal være færdig den 21. december, ellers kan 
posten ikke nå det.”

Nissefar troede, han havde hørt forkert. Allerede den 
21. Det kunne han ikke nå.
“Jamen,” begyndte han.

“Du skal bare gøre, som jeg siger.” 
Julemanden tørrede sveden af panden.

“Det er svært, men ikke umuligt. Jeg håber, du klarer 
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det, for jeg kommer ikke mere, og der skulle jo helst 
ikke mangle noget den 24. december.”
Julemanden sukkede.
“Tryk på den der knap, så starter maskinen. Du skal 
bare vente, til der kommer et billede på skærmen. 
Så læser du, hvad der står, og så går det hele af sig 
selv.”

Julemanden trykkede på alle knapperne en efter en, 
og Nissefar nikkede og nikkede og forstod ikke den 
mindste smule.

Senere, da Julemanden var rejst igen, prøvede 
Nissefar maskinen. Han prøvede virkelig at gøre, som 
Julemanden havde sagt.
Tryk på knappen og vent, til der står noget på 
skærmen.
Nissefar trykkede.
Men der skete ikke noget, og der stod ikke noget på 
skærmen.
Nissefar trykkede igen.
Det blev han ved med i flere timer.

Klokken 12 om natten sad Nissefar og rev sig i 
skægget, hans hår strittede til alle sider, og han var 
helt rød i kinderne.

Nissemor var rasende. Alle de mindste nissebørn var 
lagt tidligt i seng, men der var stadig ikke kommet 
noget billede på skærmen.
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“Jeg vil ikke have den tingest i mit hus. Smid den ud!” 
Nissemor satte hænderne i siden og stampede i 
gulvet.

Døren til stuen knirkede højt, og Nis, den ældste af 
nissebørnene, stak hovedet ind.
“Hvad laver I?” spurgte han undrende.

“Og hvor kommer du fra på den her tid?” Nissemor 
gloede rasende på sin søn.
“Har du nu været ude at løbe efter den troldetøs 
igen?”

“Mor, lad nu være med at skælde ud, du ved jo godt, 
at Puk og jeg er kærester. Det har jeg jo sagt, og det 
hjælper ikke, at du råber og skriger.
Vi er kærester alligevel, det kan du ikke lave om på.”

Han trådte helt ind i stuen. 
“Hvor er den computer kommet fra?”

Nissefar rejste sig og så fortvivlet på sin ældste søn.
“Verden er gået af lave, alting skal være moderne, og 
nu går jeg i seng.”

Næste morgen var den 1. december. Det plejede at 
være en festdag. Alle nisserne stod parate til at pakke 
gaver ind. 
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Den sure Trold havde hentet ekstra nisser fra 
fastlandet, og Nissemor serverede kaffe og 
hjemmebagte boller, før arbejdet begyndte.

Men Nissefar var ikke selv med, han sad inde i sit 
lille kontor og rystede fortvivlet på hovedet, mens Nis 
arbejdede med den nye maskine.

“Hvor er printeren?” 
Nis kiggede i den sorte taske, som Julemanden 
havde haft med.
“Alle adresserne står i lange rækker, og dem skal du 
printe ud på små sedler, far. 
Sagde Julemanden ikke noget om det?”

“Han sagde så meget,” stønnede Nissefar. “Jeg kan 
ikke huske det.”

“Jamen, han må da have sagt, hvordan du skulle få 
adresserne ud af maskinen.” 

Nis trak sig i håret, som allerede strittede til alle sider.
“Hvis du ikke har en printer, kan vi ikke sætte mærker 
på pakkerne.”

“Så gør vi bare, som vi plejer.” 
Nissefar greb sin tykke, gule blyant og nærmest 
sprang ud af kontoret. Heldigvis havde han de gamle 
pakkelister siddende på opslagstavlen.
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“Jamen far, de er jo fra sidste år, du kan da ikke give 
alle børnene det samme, som de fik sidste år,” råbte 
Nis, men Nissefar havde allerede smækket døren i 
efter sig. 

Han var helt ligeglad, om børnene fik det, de havde 
ønsket sig. Han ville bare gøre, som han plejede.
Den maskine var ikke noget for ham.

Den 2. december

Midt på Fortælleøen stod øens største træ. 
Det var et ældgammelt lindetræ. Der var store revner 
og sprækker i den tykke stamme, og i et af de rigtig 
dybe huller boede den alfefamilie, der var kommet til 
øen en dejlig solskinsdag i oktober.
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