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Der var en gang en dreng, der hed Viggo.
Han boede på en fattig gård. Hans mor og far 
arbejdede dagen lang. De kom først hjem cirka klokken 
19:25 om aftenen. Hans far hed Claus. Og hans mor 
hed Pernille.
Viggo havde hørt, at der var en trold ude i den skov, 
der lå næsten ved siden af deres hus. Det var noget 
med, at der var en masse fisk, der var døde. Det var de 
fordi, at trolden havde smidt skrald og olie ud i en stor 
sø. Trolden vidste godt, at fiskene ville dø af det. Men 
han var bare lige glad. Viggo gad godt at redde søen 
for olie og plastik og skrald. Han havde en god ven Pil. 
Han gik hjem til hende og spurgte, om hun ville hjælpe, 
hvis han kom i knibe.   
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Pil sagde ja.
De drog ud i skoven. Der fandt de den sø, som 
trolden boede ved. De måtte passe på, for trolden 
kunne være meget tæt på.
Pludselig så de dens hale. Trolden kom ud bag et 
træ. Pil og Viggo skyndte sig at gemme sig bag en 
sten. Det var tæt på, at trolden så dem. Det så ud 
til, at han gik sig en tur.
Viggo kom til at nyse. ”Er der nogen,” sagde trolden.
Den kikkede sig omkring, men den kunne ikke se 
nogen. ”Nu går han, yes, han går”, hviskede Viggo. 
De gik ud til søen. Der var meget smattet ved den 
her sø.

35



Viggo ringede til en, der havde en båd. Det var en, 
der var vant til at sejle rundt i søer med plastik og 
olie. Han kom efter 10 minutter J
Trolden havde en hund. Han slog den hver dag.
Ingen kunne forstå, hvorfor han slog den. Den var jo 
så sød. Det var en puddelhund. De sejlede ud på 
søen og samlede skrald op. Langt om længe var hele 
søen ren. 
Nu tog Viggo og Pil op til dronningens slot. De kom 
ind og fortalte om trolden.
Viggo og Pil fik en ged af dronningen, fordi de havde 
renset søen. Trolden blev lokket i en fælde og kom i 
et troldebur. Sådan endte alt godt.
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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




