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Om dine venner 

Baldrian: Han er lidt for forsigtig, men du kan altid regne med ham, når 

det gælder. Desuden kan du godt lide hans opfindsomme løsninger på 

tingene, der ofte virker og ellers fører til nye eventyr! … Og hans mad. 

Mynte: Hvordan hun kan vide så meget er over din forstand, men 

heldigvis er hun flink til at dele af sin viden. Hendes nysgerrighed gør 

hende dejlig let at lokke med på eventyr. 

Formiel: Han vil ikke være ved det, men du kan fornemme at han er lige 

så glad for eventyr som dig. I føler jer alle trygge sammen med ham og 

han ved altid hvad der skal gøres og viser vejen.  

Mål: Du drømmer om at gøre noget heltemodigt, at udføre en heltedåd, så man i 

fremtiden vil fortælle historier om det i Hobbitrup og måske endda hele Herredet. 

 

Beskrivelse 

Hobitter er ikke kendt for deres store mod og Hyggeboerne om nogen mindst af 

alle. Men Tidsel er ikke ligesom de andre og er modig, i hvert fald for en hobbit at 

være og har en indre eventyrlyst. Hendes fulde navn er Tiala, men venner og 

familie kalder hende Tidsel, et navn hendes mor gav hende som lille. Selv dengang 

var Tiala fuld af energi, hvilket resulterede i mange sår og skrabede knæ. Der gik 

dog ikke lang tid før hun var oppe igen, ligesom de hårdføre tidsler heller ikke er 

til at holde nede og ude af ens have. Derfor kaldte hendes mor kærligt sit hårdføre 

barn Tidsel, og over årene spredte navnet sig til venner og familie. Hun bliver 

nemt begejstret, hvilket man ikke er i tvivl om, når hun står og hopper spændt op 

og ned. Tidsel er også lidt impulsiv og handler ofte før hun tænker, hvilket gør at 

hendes medhobitter ser hende som noget frembrusende.  Som sagt skal der ikke 

meget til at vække hendes begejstringen og Tidsel er næsten altid på udkig efter 

det næste eventyr, som hun kan finde i de fleste ting. Hendes yndlingsfortælling er 

den om Bandobras Toker - Tyrebrøleren som er lidt af et idol for hende. I slaget 

ved Grønnemark slog han med sin kølle hovedet af orkernes høvding, jog dem på 

flugt og opfandt ved et tilfælde golf, da orkhovedet landede i et kaninhul. 

 

Stikord: modig, eventyrlysten, impulsiv, frembrusende 

 

Udseende: Har kortklippet kastanjefarvet hår og bruger briller. Er lidt mere 

spinkel af statur end de fleste hobitter, men er stærk med betragtelige muskler. 

 

Værdsatte ejendele 

 En solid vandrestok, hvor den øverste del er udskåret som et troldehoved. 

 En flot solgul rejsekappe som selveste Bedstemor har syet til Tidsel, og 

som har holdt hende varm på mange eventyr. 

 En lille sølvæske med tændstål, fyrtøj og fyrsvamp, så Tidsel altid kan lave 

et bål til at få varmen og brygge en kop te. 

  

Tiala  Hyggebo, 

Tidsel blandt venner 
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Om dine venner 

Tidsel: Hun synes altid at haste ud i fare, men hun stopper aldrig før faren 

er overvundet. Du beundrer hendes mod, også selvom det af og til fører 

jer i problemer, og så er hun den, der sætter mest pris på dine madpauser. 

Mynte: Hun er fuld af gode historier, du kunne lytte i timevis og det lader 

også til at hun kunne fortælle i timevis. Sikke en viden hun har. Du 

forstår ikke helt hvorfor hun skal undersøge alt, det kendte er jo godt nok. 

Formiel: Du kan gode lide at være sammen med Formiel. Han tænker på 

alle og er jeres lille gruppes naturlige leder. Når du synes det ser sort ud, 

kan han næsten altid se det positive og bringe dit humør op igen. 

 

Mål: Du vil finde ud af hvad der er sket med onkel Dodinas, der gik en lang 

spadseretur og aldrig vendte tilbage. 

 

Beskrivelse 

Som de fleste Kratsangere er Baldrian udstyret med en smuk sangstemme og han 

er stolt af sit familienavn og sin stemme, men som den sky sangfugl hans familie 

har taget navn efter, er Baldrian forsigtig af natur. Da Baldrian var ikke mere end 

ni år, gik hans elskede onkel Dodinas ud på en lang spadseretur og vendte aldrig 

tilbage. De næste tre dage gik Baldrian ikke uden for en dør og selv i dag, har han 

det bedst inden for Hobbitrups grænser. Baldrian bliver let betaget og elsker 

fortællinger og historier. Måske fordi han har hørt så mange fortællinger, kommer 

han ofte på opfindsomme løsninger og får mange gode idéer (indimellem også et 

par ikke så gode). På trods af sin forsigtige natur er Baldrian meget loyal og vil 

gøre næsten alt for sine venner. Ifølge Baldrian ser tingene altid lidt lysere ud efter 

et måltid, så nogle gange er den bedste løsning at stoppe op og få lidt at spise. Man 

ser ham da også ofte gå og tygge på en godbid fra sin vadsæk. 

 

Stikord: forsigtig, loyal, opfindsom, stolt 

 

Udseende: Har lyst halvlangt hår og æbleskivekinder. Ellers er han normalt 

bygget for en hobbit, dog med topmave (alternativt lidt kraftig bygget) 

 

Værdsatte ejendele 

 Et lommetørklæde med broderede initialer 

 En stor vadsæk fyldt med godbidder, tørret frugt, småkager, lidt ost og 

pølse og hvad man ellers kunne forestille sig. 

 En fint udskåret blokfløjte givet til ham af onkel Dodinas 

 

  

Baldrian  Kratsanger 
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Om dine venner 

Tidsel: Hun er modig og stærk og du har lært meget af de mange eventyr 

hun har ledt jeres lille gruppe ud på. Hendes entusiasme er smittende og 

du må næsten hoppe med, når hun begejstret hopper op og ned. 

Baldrian: Her er en der sætter pris på dine historier og det sætter du pris 

på. Desuden nyder du at lytte til hans smukke sangstemme. Du er også 

altid nysgerrig på hvilke nye opfindsomme løsninger han finder på. 

Formiel: Han er gruppens samlingspunkt og du kan mærke han sætter pris 

på din viden. Han forstår at handle, men går ikke af vejen for at tænke sig 

om. Han er altid venlig og vil jer alle sammen det bedste. 

Mål: Enkelte hobitter påstår at have hørt elvernes sang i skoven. Siden første gang 

du læste om det fagre folk, har du drømt om at opleve elverfolket synge og danse. 

 

Beskrivelse 

Mynte er og har alle dage været nysgerrig og når der ikke var nogle til at svare på 

spørgsmål, søgte hun svarene i de mange bøger, der er at finde rundt om i de små 

hobbithuller. Ofte finder Mynte dog selv svaret og kan bruge en time eller mere, 

på at studere en blomst eller et insekt, der har fanget hendes interesse. Mynte 

besidder derfor en stor viden, som hun med glæde deler ud af. Ja, Mynte har 

næsten altid en historie at fortælle, som oftest relateret til den givne situation, og er 

meget snakkesalig af natur. Til tider kan hun godt være stædig, specielt hvis der er 

noget hun finde meget vigtigt eller interessant. Det er de færreste, der har viden og 

vilje til at slå hende i en gådedyst. Mynte ser det bedste i folk og kan trods sin 

store viden virke lidt naiv, men det skyldes nok mere et ønske om at give alle en 

chance. Hun har et livligt ansigt og rødmer nemt, både når hun er nervøs, glad og 

stædig. 

 

Stikord: vidende, nysgerrig, snakkesalig, lidt naiv, til tider stædig 

 

Udseende: Har en lille lidt spids næse, store nysgerrige øjne og langt rødbrunt hår, 

der bare hænger løst. Hun går næsten altid med sin yndlingsfjerpen bag øret og 

bærer et forklæde fyldt med lommer. 

 

Værdsatte ejendele 

 En stor æske med honningbolcher, som Mynte både selv nyder, men som 

også har vist sig at give folk mere lyst til at snakke eller lytte til en af 

hendes historier. 

 En yndlingsfjerpen som hun næsten altid bærer bag øret, ikke for stor, så 

vinden tager den og blæser den væk, ej heller så lille at man ikke kan holde 

på den, men lige tilpas i størrelsen. 

 Et forklæde med en masse lommer med notesbøger, interessante ting og 

også lidt nyttige ting. 

  

Mynte Stensmut 
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Om dine venner 

Tidsel: Du bliver nogle gange lidt urolig over, om hun vil bringe jer andre 

i fare, som hun kaster sig ud i tingene, men du kan ikke lade være med at 

føle en spænding, hver gang hun hiver jer med på eventyr. 

Baldrian: Ligesom dig kommer han fra en stolt slægt. Bag hans forsigtige 

ydre gemmer sig en hobbit med mange ressourcer og hjertet på det rette 

sted og hans sang kan altid muntre jer alle sammen op. 

Mynte: Du sætter stor pris på hendes viden, der hjælper dig med at tage 

de rette beslutninger. Hun er nysgerrig og ser ofte detaljer i andre overser, 

men til tider kan det være svært at få hende med, når gruppen vil videre. 

 

Mål: Bæltespænderne har altid formået at mase sig foran i køen om end deres 

slægt ikke er en dag ældre end Bækkeskjulernes. For én gangs skyld vil du komme 

foran Bæltespænderne og måske sætte dem på plads én gang for alle. 

 

Beskrivelse 

Bækkeskjul er en gammel og respekteret familie og uden at tænke over det, har 

Formiel indtaget rollen som leder i gruppen. Det er sikkert på grund af 

Gyldenhudsblodet, der løber stærkt hos Bækkeskjulerne og givet ham en naturlig 

autoritet. Formiel er medfølende og empatisk og prøver altid at sørge for at hans 

gode venner har det godt og er glade. Formiel har dog en gnist af eventyr i sit blod, 

selvom han ofte tænker sig om en ekstra gang og til tider holder sig tilbage på 

grund af det ansvar han føler for de andre. Men Tidsel, Baldrian, Mynte og ham 

har da også haft deres små eventyr rundt i Hobbitrup. Formiel er handlekraftig 

men står ikke af vejen for at tænke sig om og har en vane med ofte at klø sig bag 

øret, specielt når han tænker eller pludseligt står i et dilemma. Han er dog en 

optimistisk person, ser mulighederne og er overbevist om at tingene nok skal gå. 

Bækkesjulernes boliger ligger blandt tætte piletræer lige ned til åen og Formiel 

lærte i en ung alder at svømme. Så hvor de fleste hobitter er utrygge ved vand, 

føler han sig hjemme. Som mange andre hobitter har han en stor glæde til 

pibeurten og er ganske ferm til at puste røgringe. 

 

Stikord: handlekraftig, optimist, medfølende, ansvarsfuld, (eventyrlysten) 

 

Udseende: Har skulderlangt mørkebrunt hår og venlige øjne. Hans hage er lidt 

spids, ørerne lidt store og så bærer han oftest sin dybgrønne yndlingsvest. 

 

Værdsatte ejendele 

 Formiels yndlingsvest i en flot dybgrøn uld og med knapper af perlemor, 

samt en dyb lomme, hvor ting ikke sådan lige ryger ud af. 

 En smukt udformet og udskåret pibe, perfekt til at nyde en god pibeurt og 

blæse perfekte røgringe. Pibehovedet er udformet som en drage. 

 En pung med Langedals blad, pibeurten, der første gang blev dyrket af 

gamle Tobi (Tobold Hornblæser) 

 

Formiel  Bækkeskjul 

 


