
De gæve gobliner af Katrine Skovgaard 

 

Morgensolen spejlede sig i den blanke sø og reflekterede på de hvide høje tårne. De 

første elvere var lige stået op for at klare dagens pligter. Dyrene var vågnet og fuglene var 

begyndt at synge. Solen ramte træernes grønne blade og byen vågnede så småt. 

 

En nysgerrig ung elverpige, der hed Ariel, var taget ned på torvet, for at købe morgenmad 

til hende og hendes far. På torvet var der fuld af boder, som så småt var begyndt at åbne. 

Hun gik hen til den sidste bod. ”Godmorgen Ariel” sagde en blid stemme. ”Godmorgen 

Zenia” sagde Ariel. ”Hvad skulle det være”, spurgte Zenia. ”Øhh en pose havre og en 

kande mælk, og så skal jeg også lige have to morgenkager”.  ”Okay det bliver tre 

skillinger”, sagde Zenia. Hun lagde pengene på bordet, og begyndte at lægge tingene i en 

flettet kurv hun havde taget med. ”Ha en god dag” sagde Ariel, og begyndte at gå. ”I lige 

måde” sagde Zenia. 

 

Da hun kom hjem, stillede hun tingene på bordet, og dækkede det op. ”Så er der mad!” 

råbte hun. Hendes far kom ud fra værelset. Han var en lav mand med sort hår, og et lille 

skæg. De satte sig, og begyndte at spise. Ariel sagde med mad i munden, ”jeg savner 

mor”.  ”Det gør jeg også. Hun var en modig en, lige som du er”, sagde hendes far. ”Gad 

vide, hvad der egentlig er udenfor muren”, sagde Ariel. ”Der skal du aldrig gå ud. Det er alt 

for farligt. Det er jo derfor, at vi har bygget en mur” sagde far. ”Men hvad nu, hvis der ikke 

er noget farligt. Er der overhovedet nogen, der nogensinde har været der”, sagde Ariel. 

”Ja” sagde far, ”der var engang en mand,  som havde været derude.  

 

Han sagde, at han havde set en form for Trolde-lignende  væsener som han kaldte for 

gobliner. 

Men en dag blev de vrede på os, og begyndte at ødelægge, og stjæle fra os, og til sidst 

var det så slemt, at vi endte med at mure os selv inde”. ”Og hvad så? Hvad nu hvis, de er 

blevet venlige? Det er der jo ingen, der ved. Hvad nu hvis, at det, der er derude, slet ikke 

er farligt længere, men at det bare er noget folk går og tror.  Hvad nu hvis”. ”STOP! ”Råbte 

far. ”Det er nok!!! Du skal aldrig snakke om det igen. Og du skal ALDRIG! Som i aldrig gå 

derud.  Punktum!” ”Men”. ”nej!” Afbrød far. 

 

Ariel gik surt op på sit værelse og satte sig i sin seng, og mumlede. ”Jeg ville ønske, at 

mor var her. Hun ville sikkert have stillet det samme spørgsmål”. Næste dag, da solen var 

stået op, havde Ariel lavet morgenmad, og sat sig til bords. Hendes far kom ind og satte 

sig. De gik i gang med at spise, og sagde ikke et ord. Det eneste man kunne høre, var en 

lille mus, der kravlede rundt på gulvet. 

 



 Indtil at hendes far endelig sagde noget. ”Undskyld” sagde han. ”Undskyld at jeg blev så 

sur, og vred på dig i går. Det var ikke min mening”. Der var stille et øjeblik, så kiggede 

Ariel op fra sin mad. ”Jeg siger også undskyld.  Det var ikke meningen, jeg blev bare lidt 

for nysgerrig over for, hvad der egentlig var derude. Der er aldrig nogen, der har fortalt om 

det, eller vidst det. 

 

Hvad med mor, hvordan døde hun, det har du aldrig sagt”. ”Det er en lang historie, som du 

nok skal få at vide, når at du bliver større”.” Det har du jo sagt hele mit liv. Hvorfor har du 

aldrig sagt det. Er hun overhovedet død, eller er det bare noget du siger, for at få mig til at 

holde mig væk fra hende”. ”STOOOP!!” Sagde far. ”Op på dit værelse, NU! Du har 

stuearrest”. 

 

Ariel løb op på sit værelse med tårer i øjnene, imens hun tænkte for sig selv. ”Jeg vil ikke 

bo her længere. Jeg vil ud og finde mor, og se hvad der er derude”. Hun pakkede en taske 

med alt, hvad hun skulle bruge. Hun sneg sig ud, og løb hen til torvet, hen til boderne og 

købte noget mad. Hun løb hen til porten, og ruskede i den. Men fandt hurtigt ud af, at der 

sad en kæmpe hængelås i. 

 

”Hvor mon nøglerne var?” Hun tænkte sig om. ”Hvem bestemte over byen? Selvfølgelig”. 

Hun spænede over til mesterens hus, der lå nede ved den spejlblanke sø. Hun løb hen til 

døren, og kiggede, om der var nogen hjemme. I det samme kunne hun se, at han var på 

vej hen til døren. 

 

Hun løb hen til en af de store planter og skjulte sig bag den. Mesteren gik ud ad døren, og 

Ariel kikkede efter, hvor han mon lagde nøglen henne. Men lige pludselig gik mesteren 

hen foran planten, så hun ikke kunne se noget. Da mesteren endelig var gået, listede hun 

hen til døren, og begyndte at lede. Hun løftede måtter, krukker, potter og sten, og til sidst 

var hun lige ved at give op. 

 

Men så rejste hun sig op, og kiggede over i vinduet. ”Endelig” sagde hun. Hun tog nøglen 

og låste forsigtigt døren op. Hun åbnede den, og trådte ind. Hun gik ind på kontoret, hvor 

der hang en tavle fyldt med nøgler, og ved hver nøgle stod der et ord. Ved et af dem, stod 

der toilet eller mødelokale. Efter lidt tid fandt hun endelig den nøgle, hun søgte. 

 

Hun styrtede hen til den store forbudte dør, som førte ud i den forbudte skov. Døren var 

helt forvokset, og dørhåndtaget var en smule rustent. Hun sukkede forpustet, og satte 

nøglen i hængelåsen. Så drejede hun den forsigtigt, indtil den sagde klik. Hun trak i 

håndtaget. Der skulle lidt kræfter til, for at den slap taget. Døren gik op, og hun trådte 

forsigtigt ud. 

 


