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Der var engang en dreng, der hed Bent og han var 
ved at dø af sult. Han boede på et lille 
husmandssted. Det var af røde mursten og havde 
stråtag. Der var en lille fin have ved huset, men de 
store grønne marker omkring huset var ejet af den 
strenge konge, Grådige Åge.
Hans mor var død. Han havde ingen søskende, så 
han levede alene med sin gamle, triste og sure far. 
Hans højtelskede hund var også død for kort tid  
siden. De havde så lidt mad, at de var nødt til at 
lade hunden dø af sult.
Bent var bare så træt af det hele. Han ville gøre 
noget.
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En dag havde kongen brug for hjælp. Der var en 
trold, der spiste alt fra hans marker. Som belønning 
for at fange den onde trold, fik man 5 guldklumper. 
Og så tænkte Bent, at han ville have opgaven. 
Han gik op til kongen og spurgte, om han måtte få 
opgaven? Kongen sagde, at det var alt for farligt for 
sådan en lille bonde.
Det ville Bent ikke finde sig i. Så han ville vise, at 
han ikke var lille svag bonde. Han gik hjem og lagde 
en plan om, hvordan han skulle fange trolden.
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Han tænkte og tænkte og han kunne ikke finde på 
noget. Til sidst gik han i sin seng og lagde sig til 
tænke om sin plan. Og så fik han en god ide.
Han ville tage en kartoffel lige under et træ. Så ville 
han sidde med et net. Han ville bare vente på at 
trolden kom. Så han gik ud for at se, om han kunne 
finde et net på loftet, og det var der ikke. Derfor 
måtte han købe et nyt net, men det havde han ikke 
råd til.
Han havde et problem. Han gik ud i skoven og så 
efter nogen lange pilegrene, så han kunne flette et 
net selv. Det fandt han. Han gik hjem med sine 
pinde.
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Bent sad og ventede ved sin fælde. Langt om længe 
kom trolden. Han ville stjæle Bents kartoffel. Men 
lige da han tog fat i kartoflen, gav Bent slip fra 
nettet, og så var trolden fanget.
Nu gik Bent op til kongen og sagde, at han havde 
fanget trolden. Det troede kongen ikke på. Men 
Bent prøvede at overbevise kongen. Så sagde 
kongen, at han ville se det.
Derefter gik Bent og kongen hen for at se trolden.
Og så så kongen trolden og Bent fik sin belønning. 
Først fik han et godt måltid mad, og så købte han en 
ny hund. Bent levede lykkeligt til sine dages ende.
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Tredje og fjerde årgang fra Hem Skole har arbejdet med 
nogle af de 17 verdensmål sammen med deres lærere Hanne 
og Helle.
Klassen tog på bustur og besøgte eventyrlandet Tidløse.
Her valgte børnene figurer til deres eventyr. De fotograferede 
og forberedte sig på at skrive historier, hvor helten arbejder 
for et af verdensmålene. 
Børnene har skrevet samt konstrueret billeder i Powerpoint.
Du kan læse meget mere om verdensmålene på nettet. Her 
kan du også besøge eventyrlandet Tidløse. På Tidløselandets 
hjemmeside finder du mange andre eventyr og 
animationsfilm lavet af børn (tidløse.dk).
Det sidste eventyr i bogen – Flora redder naturen – er 
skrevet i 2018. Det var det eventyr, der gav os ideen til at 
arbejde videre med EVENTYRLIGE VERDENSMÅL.
God fornøjelse.
Søren Kappel, forlagsredaktør i Eventyrforlaget J
Foråret 2019




