
 

 

Historien om hvordan troldene kom til Ishøj 
 

Troldefis tip tip tip oldefar boede oprindeligt i Sønderjylland, han blev kastet over græn-

sen fra Tyskland af sin mor som syntes. han var så grim, at ham kunne danskerne få. 

Hun havde også 47 troldeunger så en fra eller til var ikke noget hun tog så tungt  

 

Tip tip tip oldefaren hed Gjøll og skulle vise sig at være en meget dygtig trold. Han kun-

ne allerede som 80 årig råbe et trolleråb, der kunne høres fra Jylland til Fyn, og det er 

meget langt. Han kendte jo ingen, da han kom til Danmark, så han måtte lære sig at 

klare sig.  

 

Han boede ude i skovene i Sønderjylland i 80 år. Her lærte han at hoppe langt over åer 

og vandløb, svinge sig i træernes grene uden at blive hørt, og at snige sig ind på de 

smådyr han stegte på sit bål om aftenen.   

 

Med tiden fandt han også ud af at menneskerne fandtes og at de havde hønseæg, lam 

og komælk han kunne låne af.  

 

En dag han lå i et krat kom nogle ridende forbi på små heste. De var flot klædt og hav-

de sværd i bæltet. De var på vej til noget som hed Ishøj langt væk og på ryggen af deres 

heste havde de mange dyrebare ting. Guldsmykker, spil af glas og, hvad Gjøll syntes var 

det bedste, en masse man kunne spise.  

Mændene på hestene snakkede om, at de skulle til Ishøj, hvor deres fyrste boede. Han 

var en god kriger og meget rig. De glædede sig til at komme til Ishøj, for her havde man 

god jord og derfor godt med korn til dejligt brød.  

 

Det endte med at Gjøll fulgte efter mændene hele vejen til Ishøj. For at de ikke skulle 

opdage ham blev han tvunget til at følge efter dem væk fra vejen og han var nød til at 

bruge alle de færdigheder han havde lært sig i skoven i de 80 år han boede der. Han 

sprang over vandløb, svang sig fra træ til træ langt oppe over soldaternes hoveder og 

han balancerede på træstammer der rullede i åerne. Det hårdeste var nok at svømme 

efter de skibe som soldaterne sejlede til Sjælland med.  

 

Endelig nåede de til Ishøj og det varede ikke længe før Gjøll havde fundet ud af, at man 

i tranegilde landsby kunne låne æg, korn og mælk, og at hvis han passede på kunne 

han få meget ud af at få et venskab med de elverpigerne fra Vallensbæk mose.  

 

Han blev respekteret meget på egnen, da han var så dygtig en trold. Der manglede in-

gen mad i Gjølls hjem, heller ikke efter at han havde fået 35 trolleunger. Det var også 

ham der ledte an i slaget mod bygherren, der ville bygge en kirke nede på bakken bag 

landsbyen…men det er en anden historie… 

 

Det Gjøll nok er bedst kendt for i hele troldeverden er ”Troldemesterskaberne”! Et me-

sterskab i troldefærdigheder lige fra rigtigt troldebrøl, grensving og åhop. Festerne man 

holdt dengang og nu går hen i historien, aldrig bliver der lavet så dejlig troldesuppe som 

ved ”Troldemesterskaberne”. 

 

I dag har man avanceret det lidt i forhold til Gjølls tid. Dengang rejste man langt om-

kring for at finde de bedste mesterskabspladser med de rigtige åer, træer osv. I dag 



bygger man baner rundt omkring i Danmark, hvor dysterne holdes. Den første der blev 

bygget, var selvfølgelig her, hvor Gjøll boede. 

 

Det er også her ”Ellekronen” er opbevaret indtil næste mesterskab. Vil børnene mon se 

den? 

 

(Troldefis tager over) 

 


