
EVENTYRET OM LIFJELLTROLLET OG RISKASPEIDERNE

Det var en gang ei bygd som het Hommersåk, men ofte kalt Riska. Denne 
bygden lå midt i ingensteds land men var utrolig nydelig med sjø, skog og 
store fjell rundt seg. Alle vet at troll liker å bo på fjell og i tette skoger, det 
bodde derfor noen troll på fjellene i denne bygda. Skjørestadtrollene Tone 
og Arve er ledertrollene som passer på at alle troll har det bra. 
Torenipentrollene Elling og Torunn er veldig lekne og liker og være litt 
rampete mot folk. Eilevfjelltrollet Kjersti er fryktelig opptatt av å lage mat 
mens hommersåkfjelltrollet er så rastløs som vinteren er lang og er 
vanskelig å få øye på. De to storabergtrollene Tove og Sondre har fått 
lærdom av toreniptrollene og er rundt og gjør masse rampestreker for 
menneskefolk. 

Et av trollene vi enda ikke har snakket om het lifjelltrollet, han bodde som 
navnet sier på Lifjell. Lifjelltrollet hadde 7 bein, 3 hoder og 11 øyne og 
elsket agurk. Dette trollet brukte sine dager i ro og fred med å knytte 
knuter på trærne i skogene rundt Lifjell og lage seg kaffe av nøtter og 
røtter som den fant. Om vinteren liker lifjelltrollet å sove ute for å se på 
stjernehimmelen i ro og fred mens han brenner bål med sin gode kompis 
bjørnen Ole Martin. Men aller helst vil han ha ro. 

En dag begynte mennesker å bosette seg i denne fortryllende bygden 
Riska og dette var veldig forstyrrende for lifjelltrollet.  Han offet og klagde 
til bjørnen, han likte ikke alle lysene som ødela den fine nattehimmelen ei 
heller at trærne ble kuttet ned da de bygde hus noe som gjorde at han 
ikke kunne knytte knuter på dem. Det han likte aller minst og som gjorde 
ham veldig sinna var den skingrende lyden av kirkeklokker fra kirken både 
inne på Riska og i Stavanger domkirke som ringte. Ikke bare ringte 
klokkene hver søndag, men attpåtil flere andre dager. Prinsesse Siri bodde 
i denne bygden i slottet sitt sammen med prins Lars, kong Benjamin og 
Dronning Serine. Prinsessen synes det var ergelig at det var prins Lars som
skulle overta kongeriket. Han ville jo helst bare lage mat. Prins Lars hadde 
med sin iver i internasjonal matlaging startet en egen kebab ved hjelp av 
sin gode kompis kokken Jakob og hans svenn Rasmus . Prinsesse Siri selv 
var opptatt av å bygge opp kongeriket med sin speiderpatrulje Elg. Men 
den som syntes det var riktig ille at prins Lars skulle bli konge, var 
lifjelltrollet. Lifjelltrollet ville nemlig bli konge for å få slutt på den 
grusomme klokkeringingen og slutt på hogging av flere trær. 

I tiden mot kroningen til prins Lars ble kirkeklokkene svingt ekstra mye i av
klokkeren Tobias. Siden presten Emma var veldig glad i kongefamilien, fikk
hun Tobias til å svinge i klokkene enda litt hardere for å få en skikkelig god 
klang.  I tillegg hadde han tvillingbroren sin Eilo som var prest i domkirken 
i Stavanger som ikke kunne være dårligere enn broren sin, og som derfor 
måtte klinge i klokkene 3 ganger så høyt som klokkene på riska. 



Det voldsomme rabalderet av klokkene og de mange nedhoggingene av 
trær for å bygge ut slottet for den nye kongen, gjør at det blir for mye for 
lifjelltrollet. Den løfter en stein for å treffe klokkene i domkirken først, den 
bommer og treffer rett ved siden av domkirken. Den store steinen lager et 
krater som blir fylt med vann, i senere tid blir dette kalt Breiavannet. ”Det 
var da ergerlig” tenker lifjelltrollet. Han ser seg rundt og finner en nye 
stein. Denne gangen bør han ha hellet med seg, tenker han og sikter mot 
klokkene i Riska kirke. Dette har du kanskje aldri hørt før, men troll har 
veldig mye mose og lav i øynene sine. De har derfor fryktelig forferdelig 
dårlig syn. Trollet prøver iherdig å treffe klokkene til Riska kirke, men 
bommer og treffer ved siden av. Steinen spretter først og lager da et stort 
krater som senere blir kalt ”Stemmen”. Steinen flyr så av gårde og lander 
litt opp i bakken, der blir den liggende. Tilfeldigvis er speiderne ute å går  
på lifjell når denne andre steinen faller. De klarer å se fra leiren at trollet 
prøver å finne tredje stein. Denne steinen tenker trollet å kaste mot 
prinsen slik at han kan bli prins. Patruljene i Riskaspeideren finner ut at de 
må gjøre noe for å stoppe trollet. Prinsessen er bekymret for bygda og 
bestemmer seg for at hun skal legge en superplan med patruljen sin. I 
patruljen til prinsesse Siri som blir kalt elg finner vi Emma, Victoria og 
Isabel. De har vunnet over det store trollet KBK tidligere i år, og tenker at 
de nå også skal klare å slå lifjelltrollet og redde prinsen og kongeriket.

Patrulje Hjort ser på dette som en konkurranse og vil absolutt være den 
patruljen som kan redde riket. Patrulje hjort består av Borislava, 
Alexandra, Melva Maren, Tuva Sofie, Ida og Malin. De har allerede en plan 
som involverer en katapult og bananer. De setter derfor i gang med å 
bygge iherdig. 

Samtidig som patrulje elg og hjort klekker ut den ene ideen bedre enn den 
andre sitter patrulje ørn med Niclas, Ingvald, Mathias og Trym og koser seg
med å rote i bålet. Speiderne og lederne rister på hodet av patrulje ørn 
som bare roter i bålet og leker. De har virkelig ingen interesse i å følge 
med på dramaet, før den skremte og yndige riskabuen Maren kommer 
løpende mot dem og hyler et hyl som høres vestenfor vest og østenfor øst.
”Trollet kommer til å treffe kirken og prinsen, hvis den bommer så treffer 
den kanskje kebaben”. Da spretter Ørn opp en etter en og ser forskrekket 
og bedrøvet ut. Patrulje ørn bli enige om å redde både kirken, prinsen og 
kebaben. De kunne nemlig ikke tenke seg et liv på Hommersåk uten 
kebab. 

De andre speiderne ler høyt og lenge når de forstår at patrulje ørn, som 
bare roter i aska hele dagen skal klare å redde bygda fra det store trollet. 
Ørn bare rister på skuldrene, så sier de: ”ørn skal ikke redde bygda, men 
riskaspeideren skal redde den.  Vi skal opp å snakke med trollet”. De andre
speiderne følger motvillig ørn opp på lifjell for å snakke med trollet. De kan
ikke la ørn dra helt alene og bli tråkket på at det agurkspisende trollet. Da 
de kommer opp går trollet enda rundt å leter etter en passende sten. 
Niclas og Ingvald går frem mot trollet og spør hva som er på ferde. Trollet 
svarer: ”jeg får ingen fred av de kirkeklokkene og alle trærne mine blir 
hugget ned!” Niclas ser på Ingvald og de får begge får samme ide. De tar 



hendene i skreppa og tar opp seks stressballer. ”Disse kan du stappe inn i 
ørene dine sånn du slipper å høre kirkeklokkene. Trollet blir veldig glad og 
hopper opp og ned. Men så ser han litt lei seg ut igjen. Men jeg vil jo ikke 
at dere skal kutte ned flere trær for å bygge hus. Da hopper patrulje hjort 
frem, for de har nemlig startet en frøsamling for trær. ”Ta disse frøene” 
sier Ida, ”du kan plante flere trær en plass du vil knytte litt på trærne og få
litt fred og ro. Da blir trollet enda gladere! ”Nå skulle jeg bare hatt en 
agurk sier trollet, så hadde livet vært perfekt. Da spretter patrulje elg 
frem, de hadde nemlig med seg en agurk fordi de skulle lage tzatsiki. Da 
ble trollet så glad at han hoppet og spratt i lange lange tider. Etter dette 
fikk Riskabuen være i fred, men noen ganger hopper og spretter trollet litt,
og da rister det litt ekstra på Hommersåk.  

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.

Alle som er med i eventyret skal på leiren!

* Ledere:
Kjersti Beate Rosland
Arve Skjørestad
Siri Lunde
Arne Edmund Ofstad

* Stab/rover:
Sondre Winterhus
Ole Martin Bjelland
Tove Karin Hansen
Torunn Fjelde Hansen

* Speidere:
Emma Katrin Arnevik
Lars Bjelland
Borislava Borislavova
Erik Borsheim
Runar Brimsø
Trym Bryne Svendsen
Emma Byberg
Serine Marie Egeland
Victoria Fløysvik
Alexandra Forne
Isabel Forne
Melva Maren Helgeland
Tobias Helgeland
Tuva Sofie Helgeland
Niclas Lunde
Ingvald Rosland Meland
Eilo Nilssen Finne
Ida Pedersen
Malin Jordal Pedersen
Mathias Nordbø Porsedal
Maren Skjørestad
Siri Skjørestad
Benjamin Østebø Sivertsen
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