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Det var en gång tre troll som bodde i det norraste av norra Kyrkslätt.  

 

Ett troll var rätt litet och det bodde i en liten stuga i Lappböle, där det hade bott i hela sitt liv. 

Trollets stuga började bli trång och Lilltrollet längtade efter någon annan plats att bo på. 

 

Mellantrollet, som var rätt modigt, och hade en massa människor omkring sig, bodde i Veikkola. 

Där var det omgivet av en massa människor, av buller och bång. Till saken hör att Mellantrollet var 

underhyresgäst i ett stort, stort hus. Också Mellantrollet längtade efter något annat, något lugnare, 

gärna något mera avsides och kanske vid en sjö mitt i skogen. 

 

Det största trollet var litet husvill. Det hade blivit tvunget att flytta undan en massa gubbar och 

gummor som rev och slet i trollets hem. Gubbarna och gummorna lovade att Stortrollets hus skulle 

bli helt och fint, ja, ännu finare än tidigare, men jag tror nog att Stortrollet tvekade en aning om det 

faktiskt skulle bli så. 

 

An efter som man hamrade och sågade i Stortrollets hus, började Stortrollet misströsta och flyttade 

bort. Det hittade ett hus – jag tror det hette Siskola – och till det huset flyttade Stortrollet undan allt 

stök. Huset var litet spännande, men ändå inte riktigt sådant att Stortrollet skulle ha stortrivts där. 

Dag för dag längtade det hem till sin röda stuga vid den vackra sjön. 

 

Tiden gick, och trollen möttes då och då och smög sig tillbaka till Stortrollets hem. De följde med 

allt stök och larm. Vad i all världen höll på att hända där?  

 

Så småningom började trollen se att en ny del av Stortrollets hus steg upp ur marken. Vau! tänkte 

trollen, vad fint det blir. Tänk, om det ändå blir som gubbarna och gummorna hade lovat. Tänk, om 

Stortrollet ändå kunde flytta tillbaka till sitt gamla hus, som nu var som helt nytt. 

 

En dag var huset, eller egentligen husen färdiga! Stortrollet kunde flytta in i sitt hem. Nu var huset 

så stort att både Lilltrollet och Mellantrollet kunde flytta med.  

 

Trollens kusin, som bodde en bit ifrån, i Oitbacka, kom för att hälsa på de tre trollen. Eftersom 

huset nu var stort och fint, flyttade också Trollkusinen in tillsammans med de tre trollen.  

 

Alla fyra troll bodde nu tillsammans och gjorde en massa skoj i sitt nya hem. Trollens hem var så 

fint att många andra troll, och också människor, kom för att beundra trollens hem. 

 

Ja, jag tror att de fyra trollen hade det finaste hemmet i hela stora Kyrkslätt.  

 

Så här kan det gå, när man väntar riktigt länge och längtar efter något. Drömmen som trollen många 

gånger trodde att aldrig skulle gå i uppfyllelse blev sann en vacker dag. 

 

Jag tror och hoppas att det fina huset i Sjökulla, där vid sjön, skall locka till sig en massa småtroll i 

framtiden. 

 

Snipp, snapp, snut. Nu var morgonens trollsaga slut! 

 


