
Troldeløbets historie og karakterer. 
 

Det herligste løb… men kun ”i halen” på en troldeforestilling…  

Trold Dyllemor er atter i børnehaven. For Troldefar Hagigat er ikke glad. Han mangler 

nemlig sin hale og det noget rod at have en surmulende trold siddende dér og blomstre! 

Det var de 7 troldeunger som klippede den af mens han sov, og de vil i hvert fald ikke vil 

tage skylden. Men er forsvundet i en fart ud af troldehulen.  

Så derfor må Troldeløb have hjælp af børnene.  

Men troldeunger afleverer ikke uden videre, så der bliver masser af opgaver at løse  

undervejs… på ægte trold’sk manér 

 

Karaktererne er følgende…  

 

 

 

Trold Dyllemor. 

Troldemor med mildt sind. Hun har sin gang i hele Norden, og elsker 

børn og dyr. Børnene kender hende fra tidligere, og stoler på hende.  

Hun udnævner 6 troldevenner som bliver holdkaptajner.  

Med trold’huer og stave i hænderne. Og så kan jagten gå i gang. 

 

 

 

 

Hagigat Troldefar 

En trold i sin bedste alder.  

Hvilket vil sige et sted mellem 150 og 6000 år.  

Temmelig forfængelig, og nægter at rejse sig, for en haleløs Trold er  

sårbar over sin numse. Hagigat er normalt glad, men bare ikke lige 

nu, og han føler sig forfærdeligt dårligt behandlet af alle. Når han bli-

ver sur,  

farer han op, blot for atter at sætte sig brat, på sin haleløse mås. 

 

 

 

 

Grumle 
Ældste troldeunge.  

Grumle er glad for mad... Lidt for glad...  

Spiser gerne børn, men så alligevel ikke. Han har en forfærdelig vane 

med at putte ting op i næsen. Sidst var det en kat, som først fandt ud 

en uge senere... klistret ind i troldesnot...  

Han og bror Gnarp er konstant i konkurrence om hvem der er bedst.  

Han er heldigvis langsom… Og meget lidt klog 

 

 



Gnarp:  

Grumles brormand, og konstant i humør til at vædde om stort set 

alt. Gnarp er heller ikke for klog, og stak engang hovedet i en 

spand vand for at undgå at høre Dylle kalde. Efter 3 dage måtte han 

dog trække vejret.  

Han elsker at drille Grumle og alle andre. Gnarp er  frisk og med på 

den værste… når det handler om at drille sine søskende.  

 

 

 

   

Pumpel 
Er rund som en kugle, og triller en smule... 

En ufatteligt doven og langsom trold, der ikke giiiider ret meget.  

Dylle har under overvejelse at lave ham om til et bord eller stol.  

For han rører sig helst ikke...Med mindre man har en blåbærkage til 

ham, for det elsker han! Pumbel sover helst og er stærkt irriteret på 

sin bror Pilt.  

 

 

 

 

 

 

Pilt 

Den mest rapkæftede, flabede drilletrold nogen sinde.  

Kender ikke grænser, og vil heller ikke kende dem.  

Glad og MEGET strid. Ikke til at styre på 10 tønder land. 

Sammen med Gnarp udgør de bestemt noget sprængfarligt.  

For de er altid på skarnsstreger. Pilt elsker sin lillesøster Prutskid. 

For hun er altid med til at drille. 

 

 

 

 

 

Pytt: 

Skovtrold med et lyst sind. Hun er drillesyg og nådesløs overfor 

især de langsomme Grumle og Pumpel.  

Drønirriteret på Panne, der altid skal være SÅ korrekt!   

Pytt er ligeglad med et meste og tager ikke tingene særligt tungt.  

Hun er dog træt af Prutskid der altid får sin vilje…  

 



 

Panne: 

Søster til Pytt.  

En trold med værdighed, vil hun selv mene. Hun mener klart at 

hun er Dylles yndling for hun er god til at holde de andre i halen. 

.Hun er egentligt ikke særligt klog...  

Men det ved hun ikke selv… Hun er en rigtig lille Troldemor, og 

korekser alt og alle...  En rigtig sladrehank.    

 

 

 

 

Lille Prutskid 

Yngste Troldeunge.  

En tumling som gerne hjælper og er vældig glad.  

Hun snor sin mor om lillefingeren og er fræk som kun en  

trold’unge kan være det. Men hver gang mor ser hende er hun  

engleblid. Hendes yndlingsting er at se andre få skylden for hen-

des skarnstreger…  

 

 

 

 

 

 

 

Troldevennerne 

Mennesker der tror på trolde, og har bevist at de passer på naturen 

og dyrene. De er således de perfekte holdkaptajner og fortæller 

genre børnene at trolde ikke er farlige, men meget søde… og lidt 

dumme måske. Det er som regel forældre der varetager opgaven 

som troldevennerne…  

 

 

 

 

NB…  

 

For de små børnehavebørn er det vigtigt at de har oplevet Trold Dyllemors forestilling 

”Dylle Trylle Trolderi” indenfor det sidste år, da 7-10 trolde kan være lidt for meget ellers. 

Er det derimod skolebørn eller integrerede institutioner (3-10 år) kan Troldeløbet sagtens stå 

alene.  


