
Eventyret om natten ved bålet 

 

 

Roller 

Stemme  

Troldmand  

 

 

Troldmand 

Hvorfor står du derovre bag træet? Kom dog herover ved bålet og få 

varmen. Tag det roligt, der sker dig ikke noget, du er i sikkerhed 

ved flammerne. Ved du godt, hvem jeg er? 

 

Stemme 

Nej, hvem er du? 

 

Troldmand: 

Du ser sulten ud. Kom, tag noget mad. Bare rolig, jeg skal nok 

hjælpe dig. 

 

Stemme 

Tak, jeg er meget sulten 

 

Troldmand 

Nå, jeg må hellere fortælle dig, hvem jeg er. Mit navn er Willamar 

Bjarta, og jeg er troldmand. 



 

Stemme 

Troldmand? Vil du gøre mig noget? 

 

Troldmand 

Nej nej, du skal ikke være bange. Jeg er god nok. Jeg leder efter 

en hytte, men skoven er så stor. Jeg er faret vild – ja, det kan 

jo ske for selv den bedste. Men nu tør jeg ikke gå længere, jeg er 

bange for, at mørket kommer efter mig.  

 

Stemmen 

Mørket? Hvordan kan det komme efter dig? 

 

Troldmanden 

Kender du ikke mørket? Jamen, så skal jeg fortælle dig om det. 

Skoven i Regnbuedalen er god nok om dagen. Du kan gå tur med din 

familie og venner. Men om natten …. Uh, jeg gyser allerede ved 

tanken. Mørket gemmer sig derude. Det gemmer sig i din skygge. 

 

Stemme 

I min skygge? Jeg forstår det ikke. Det er jo nat nu, kommer 

mørket så? 

 

Troldmand 

Jeg skal nok beskytte dig. Nær flammerne fra bålet er du i 

sikkerhed.  

 



Stemme 

Hvor kommer mørket fra? 

 

Troldmand 

Jo, ser du. For lang tid siden var der en gruppe troldmænd og 

hekse, der brugte deres magi i lysets tjeneste. De var rigtig gode 

og hjalp alle menneskene i Regnbuedalen – jeg var én af dem. Men 

pludselig var der nogle af heksene, der blev sure på troldmændene, 

fordi de brugte al deres tid på at hjælpe menneskene. Og derfor 

begyndte de langsomt at bruge mørket til at gøre menneskene ondt 

og gøre dem kede af det. 

 

Stemme 

Jeg er ked af det, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg har haft en 

dejlig dag. Jeg har klatret i træer og badet i søen, jeg glemte 

helt tiden og mærkede ikke, at dagen var ved at være slut. 

Pludselig blev jeg trist, sådan rigtig ked af det – helt uden 

grund. Og så hørte jeg din stemme. 

 

Troldmand 

Det er mørket, der gør dig trist. 

 

Stemme 

Jamen, hvorfor stopper alle de gode hekse og troldmænd ikke bare 

mørket? 

 

Troldmand 

Vi er ikke så mange lyse tilbage, men vi gør, hvad vi kan. Vi skal 



nok kæmpe til det sidste og sørge for at Regnbuedalen er et 

dejligt sted at være både dag og nat. Det lover jeg dig. 

 

Stemme 

Jeg tror på dig. 

 

Troldmand 

Læg du dig nu til at sove min lille ven. Jeg holder gang i ilden 

og holder mørket på afstand. I morgen er der atter en dag. Sov 

godt min lille ven og drøm gode drømme. Jeg lover dig, at jeg skal 

nok bringe dig hjem i morgen. 

 

Stemme 

Mange tak. 


