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Troldefis 
En rodet stue. Troldefar ligger i sofaen, og troldeungerne ligger rundt om-

kring på møbler. Troldemor går rundt med en kost og fejer.  

Troldefar 

Man skulle da være et dovent og utaknemmeligt skarn, hvis man 

ikke satte pris på at ligge her på sofaen og fise den af.  

Troldemor 

               Du kunne da også rejse dig og hjælpe mig lidt med at vaske tøj. 

Troldefar 

Vaske tøj – føj. Jeg hader, når mit tøj er nyvasket. Det er meget 

bedre, når det er beskidt og snavset. Så lugter det så hyggeligt og 

godt af mig. 

Troldemor 

Du er en håbløs Troldefar. 

Troldefar 

Og du er en skøn troldekone. Lige sådan en, som jeg altid har øn-

sket mig.  

Troldemor 

Og du er lige sådan en troldemand, som jeg altid har frygtet at få. 

Det værste er, at både Storetroldungen og Lilletroldungen begyn-

der at ligne dig. 

Troldeungerne, i kor 

Vi fiser den også af og er møgbeskidte. 

Troldefar 

Dejligt, I skal nemlig blive ligesom mig. Få en troldekone eller 

troldemand, som I får en stor flok beskidte troldeunger med. Så 

kan I fise den af og lave lige så lidt, som I har lyst til.  

Storetroldungen  

Jeg vil være ligesom dig, Troldefar. Og jeg er allerede godt be-

gyndt, for i går slog jeg to små troldepiger, så de græd og løb 

hjem og sladrede til deres troldemor. Men da deres troldemor 

kom, så var jeg langt væk. 

Troldefar 

Godt gjort Storetroldunge. 

Troldefar griner. Storetroldungen tager sutten fra Lilletroldungen, der be-

gynder at vræle højt. 

Troldemor 

Vil du straks give Lilletroldungen sin sut igen. Du er snart lige så 

umulig som din far. 

Storetroldungen 

Du siger selv, at Lilletroldungen er alt for stor til at bruge sut.  
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Troldemor 

Det er hun også, men jeg kan altså ikke holde ud at høre hende 

vræle. 

Storetroldungen vrænger 

Pattebarn! 

Troldemor, gal 

Hun er ikke noget pattebarn, men en trold! 

Storetroldungen 

Nå, men så er hun en pattetrold. 

Troldemor snupper sutten fra Storetroldungen og sætter den ind i munden 

på Lilletroldungen, der til gengæld bider hende. 

Troldemor 

Av for pokker! Nu stopper du! Her kommer jeg med din sut, og 

så bider du mig i fingeren som tak. 

Troldefar og troldeungerne griner. 

Troldefar 

Det var da bare for sjov. For at få lidt gang i dig. 

Storetroldungen 

Så tager jeg sutten fra hende igen, når hun er sådan. 

Storetroldungen skal til at tage sutten igen, men Lilletroldungen tager en 

smørekniv og forsvarer sig med. 

Lilletroldungen 

Hold dig væk, din lede menneskeunge. 

Troldemor 

Nej, du må ikke kalde ham menneskeunge. Det grimme ord vil 

jeg altså ikke høre i mit hus.  

Lilletroldungen trækker ud i Storetroldungens røde seler.  

Troldemor 

Nej, du slipper dem ikke.   

Storetroldungen 

Lad vær’, din lede menneskeunge. 

Lilletroldungen 

Du skal ikke kalde mig menneskeunge. 

Troldemor råber 

Jeg kan ikke tåle at høre ordet menneske en eneste gang mere.  

Lilletroldungen slipper selen, der klasker ind på Storetroldungens bryst. 

Han kan evt. have pap under skjorten, så svirpet fra selen ikke gør ondt, 

men til gengæld giver en højere lyd. 

Storetroldungen 

Av for pokker. Din lede mennesketøs. 

Lilletroldungen 

Nøj, hvor var det sjovt. 

http://www.alokke.dk/


© Forlaget åløkke – www.alokke.dk  

 Må kun kopieres i overensstemmelse med Copydans regler 

 

 

3 

Storetroldungen begynder en vild jagt efter Lilletroldungen, der godt kan 

foregå blandt publikum. Under løbeturen vælter de flere ting, og hver gang 

hyler Troldemor op, mens Troldefar slår sig på lårene af grin og hepper på 

dem.  

Troldefar brøler 

Sådan skal et rigtigt troldeliv være. 

Lilletroldungen 

Nej, slip mig. Lad vær med at slå. Av. 

Storetroldungen 

Så kan du lade være med at gøre det en anden gang, din lede 

menneskeunge. 

Troldemor 

I må aldrig kalde hinanden for menneskeunger. Det er så hæsligt 

at høre på. 

Troldefar 

Jeg synes da, at det lyder sjovt. 

 Troldemor 

Jeg kan ikke holde jer ud mere. I slås, roder og fiser. Det er som 

at leve i en svinesti.  

Troldefar 

Du er skøn, troldekvinde. 

Troldemor 

Og du er en forfærdelig troldemand. 

Troldefar slår en fis med en pruttepude og griner. Lilletroldungen smider 

en skål på gulvet. Lilletroldungen hiver ud i Storetroldungens seler og lø-

ber en omgang omkring Troldemor, inden han får fat i hende. 

Storetroldungen 

Mennesketøs. 

Troldemor, højt 

Nej, nu kan det være nok. Jeg holder jer ikke ud mere. Jeg går nu 

– og kommer aldrig mere tilbage. 

Troldemor går ud og smækker døren bag sig. Der bliver lige nogle sekun-

ders ro. 

Troldefar 

Det var sjovt, så gal har jeg aldrig set Troldemor før, men nu kan 

vi gøre, lige hvad vi vil. Bøvse, drille og fise. Det er et rigtigt 

troldeliv. 
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