
 

 

 

 

 

 

Barndop i Trollebo 
En solig vårdag är det dags att resa till Vitalia igen. Denna gång är det Trollen som 
behöver vår hjälp har vi fått veta. Miranda har sagt att vi ska tänka ut ett namn till en ny 
trollbebis-flicka. Så roligt! Vi har ju aldrig träffat trollen, bara sett deras lucka i marken… 

          

När vi kommer in i Vitalia genom Sagoporten så ser det ut som vanligt vid Greve 
Jonssons Stadshus, fast han är inte där. Ja ja det var Trollen vi skulle träffa, vi kommer 
överens om att gå Sagostigen åt andra hållet för då kommer man till Trollebo först. 
Hoppsan mitt i täta skogen dyker det upp en fälla, Hepsibas öga. Då ska man vända 
ryggen åt ögat när man smyger förbi… Det fixar vi. Nu närmar vi oss Trollens hem, och vi 
ser någon som vankar omkring där och låter missnöjd. Det är trollmor Trullis, hon ser oss 
inte förrän vi är ganska nära. Då spärrar hon förvånad upp ögonen. ”Är det ni som är 
människobarnen”, säger hon. Vi får veta att trollen minsann spanat på oss när vi varit 
där tidigare. De har sina hålor under marken men kan spana upp på oss genom små 
stubbar. Trollmor Trullis tackar oss så mycket för att vi hjälpte till med räknetavlan. Hon 
har ett fasligt sjå med alla sina busiga trollbarn förstår vi. Nu har hon precis fått iväg dem 
till skolan, och hon verkar trött. Den nya lilla bebisen gnäller på nätterna. Hon har en 
svart filt över ögonen på den lilla, för trollbarn tål inte solljus förrän de blivit döpta. 
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Trullis visar oss vägen till deras vattenhål där hon hämtar vatten. Vattnet har blivit 
mycket smutsigt, så det kanske inte är så konstigt att bebisen skriker för vällingen hon 
får är gjord på detta vatten. På sista tiden har det börjat komma Glufsare som badar och 
smutsar ner i vattenhålet. Vi vet ju hur man ska säga för att få dem att försvinna, så det 
lär vi Trullis. Hon är trött och bekymrad det märker vi, och Trollfar Trixe är borta hela 
dagarna och hjälper Greve Jonsson med att bygga så han är inte till så mycket hjälp här 
hemma. Vi säger att vi kan fundera på hur vi kan göra vattnet rent igen. Nu är det något 
annat viktigt som Trollmor behöver vår hjälp med. Varje gång det ska vara ett dop av ny 
trollbebis så måste det ske på ett särskilt sätt. Det behövs speciella föremål som finns 
vid Oraklets källa. Det finns en karta som visar vägen till Oraklets källa, men den har 
försvunnit. Det är Hepsiba som tagit den och gömt den. Detta är Trullis orolig över, hon 
vågar inte ge sig ut och leta efter kartan för hon är rädd för Hepsiba. Det har varit en 
uggla här och sagt att kartan ska finnas i Vättehult, gömd där i den Gyllene roten. Vi kan 
hjälpa Trollmor genom att gå till Oraklets källa och hämta föremålen som behövs till 
dopet. Det gör henne glad och lättad att höra. Hon pekar hur vi ska gå, och så skiljs vi åt. 

       

 

 



Vi har ju varit i Vättehult innan men inte tänkt att där fanns en Gyllene rot. Vi ska 
passera myrstacken sa Trullis, och strax därefter så ser vi den. Den glänser och är gyllene 
i färgen. Hoppas att kartan är här nu då, ett barn får känna sig fram och hittar något 
ihoprullat under löven. Så spännande! När vi rullar ut den så ser vi att det är en karta, 
ihop med instruktioner. Vägen vi ska gå är utritad på kartan. På två ställen är det 
markerat med en röd ring, det betyder att man ska stanna där och göra ett uppdrag. Det 
första stället vi ska ta oss till är Gammeltomtens stubbe. En grupp får gå först när vi 
letar oss dit. Där ligger det ett uppdrag, det måste vara oraklet som gjort detta. Vi vet 
inte varför men det är nog någon magi som är nödvändig för att komma vidare till 
källan. Undra om Trollmor gjort desamma de andra gångerna det skulle döpas 
trollbebisar… 

           

Ett klurigt uppdrag visar det sig. Man ska lägga 5 pinnar enligt en ritning. Hmm det gäller 
att titta noga. Barnen i gruppen samarbetar och klarar den första. Tre ritningar är det 
som ska göras innan man får gå vidare, och barnen klarar alla tre. Så bra! Nu byter vi 
grupp som får gå först och följa kartan vidare. Nästa ställe vi ska till heter Vackra 
Gläntan. Där finns det fullt av små stubbar. I en av dem som är ihålig med en stjärna på, 
finns det en liten påse med stenar. Det finns även siffror på en del av stubbarna. 

        



Denna gruppen samarbetar också bra, det är inte så lätt att hitta alla stubbarna. 7 
stycken är det, och vid varje stubbe lägger barnen lika många stenar. Sådär, då kan vi 
fortsätta dit kartan leder oss. Här är det massa träd som ligger omkullfallna, oraklet 
skriver att det är Hepsiba som blivit så arg så hon blåst en stark magisk vind. Hu då! Men 
nu är det lugnt som tur är. En bit fram kan man skymta en koja. Undra vem som bor 
där…? Någon ond eller god, man kan aldrig veta.  Enligt kartan ska vi snart vara framme 
vid källan. Nästa grupp får gå först och vi hittar Oraklets källa. Åh det känns magiskt 
här… Nu ska vi hitta skrinet med föremålen och ta en kanna vatten ur källan med 
silverbägaren som vi fick. 

        

Vi hittar skrinet, så vackert det är. Försiktigt tittar vi inuti på föremålen. De ser magiska 
ut. Nu kan trollbebisen döpas. Det finns en lapp i skrinet som beskriver dopceremonin. 
Vi vill skynda oss tillbaka till Hälsokällan där dopet ska vara. Tänk så glad Trollmor Trullis 
ska bli Nu kan vi vägen, och fällan Svara korset passerar vi igen så barnen fixar den. Det 
är så vackert här i Vitalia idag med solens strålar mellan träden och alla vitsippor på 
marken. Trullis väntar på oss nere vid Hälsokällan. Vi har ju sett den där runda cement-
ringen i bäcken när vi går över bron in i Vitalia men vi visste inte att det var Hälsokällan.  

       



Den lilla trollbebisen ligger och sover på sin filt, med ögonen skyddade för solen. Trullis 
har tagit på henne en vit fin klänning som hon ska ha på sig när hon döps. Vi visar henne 
föremålen som vi hittar under vårt uppdrag, och hon skiner upp då hon känner igen 
dem. Sedan ser hon lite bekymrad ut för Greve Jonsson brukar vara den som hjälper till 
vid dopet, och han är inte här. Hon undrar om inte en fröken kan göra det istället? Jo det 
tror vi går bra. Och så undrar hon om vi har kommit på något bra namn till den lilla…? Vi 
har namnet ”Vilja” som förslag och se det tycker hon passar alldeles utmärkt. Nu ska vi 
följa det som står på den lilla lappen som låg i skrinet. Allra först ska de speciella 
föremålen placeras ut runt kanten på Hälsokällan. De tre föremålen som står för 
morgonljuset, dagens ljus och kvällsljuset. De glänser där i solljuset. 

Nu ska Trollmor Trullis hälla dopvattnet från Oraklets källa på den lillas huvud. De 
samlade (det är ju vi det) ska läsa ramsan och peka på föremålen i tur och ordning. ”Lilla 
Trollebarn. Låt solens strålar väcka dig om morgonen. Låt solens strålar värma dig om 
dagen. Se solen gå ner om kvällen och smeka din kind ömt god natt. Nu har du fått 
ljusets kraft, som är med dig genom livet. Och ditt namn ska vara Vilja” 

 

  



Kanske förstår lilla Vilja att det är en speciell stund, för hon skriker ingenting när Trullis 
häller vatten på hennes huvud. Det är så vackert där vid Hälsokällan med solen strålar 
mellan träden. Tysta och spända ser vi på när fröken får lov att ta det lilla trollbarnet och 
hålla upp henne så vi kan se henne i ansiktet. Nu kan hon tåla ljuset! Hon ser så glad och 
gullig ut att vi skrattar glada allihop. Lilla Vilja… Å så roligt att vi fick vara med och hjälpa 
till. Nu är Trullis på mycket gott humör. Hon tycker vi är fantastiska hjälpredor, kanske 
kan vi hjälpa henne med en sak till… Hon skulle behöva lära sig en dans, som hon kan 
uppträda med på Vitalia-festen. Greve Jonsson har bett henne att uppträda med det. Ja 
det ska vi fundera på tills vi kommer tillbaka. Glada tar vi oss tillbaka till vår värld igen! 

 


