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Skovnissen Kogle



Hej med dig. Jeg hedder Kogle. Du kender mig nok ikke, for jeg er en 
skovnisse. I dag er det kun ganske få mennesker, der nogensinde har set 
en nisse. Vi lever nemlig skjult og blander os normalt ikke i menneskers 
liv. Der findes ellers mange af  os. Der er både havenisser, husnisser, 
gårdnisser og kirkenisser... og selvfølgelig skovnisser. 



Vi skovnisser er klædt i groft tøj af  uld og skind. Vores nissehue er grøn, 
undtagen til jul. Da tager vi den røde festhue på! Året rundt hjælper jeg 
dyrene i skoven. Jeg er så heldig at kunne tale fuglesprog og rådyrsprog, 
rævesprog og tudsetale.



Hvis Egern ikke kan huske, hvor han har gemt sine nødder, hjælper jeg 
med at finde dem. Hvis fasankyllingerne bliver væk fra deres mor, hjæl-
per jeg dem tilbage. Hvis Falk er trist over en mislykket jagt, så kommer 
jeg med et par trøstende ord. Skulle det ske at et af  skovens dyr bliver 
ramt af  en bil, så passer og plejer jeg dyret, til det kan klare sig selv igen. 



Jo, der er nok at gøre for en travl skovnisse. Det er godt, jeg kun er en 
ung nisse på 129 år. Vi nisser bliver jo meget gamle, så 129 år er ingen 
alder. Det vil sige, det er faktisk lige den alder, hvor vi begynder at stifte 
familie, men hvor finder jeg en sød nissepige, der vil være min skovnis-
sekone?



Jeg må hellere spørge dyrene til råds. Den gamle grævling. Hun er så klog 
og ved alt, hvad der er værd at vide om jord, biller og rødder. Måske ved 
hun også noget om nissepiger?

Kogle gik hen til Grævling som var i gang med at grave efter regnorme 
med sine skarpe kløer. Hun lignede en lille bjørn og kiggede nærsynet op 
på Kogle, da hun hørte ham kalde. 

Grævling, jeg har brug for din hjælp. Hvordan finder jeg en sød nisse-
pige, der vil være min skovnissekone? Grævling svarede: Det er vigtigt at 
have en ordentlig hule. Se mit grævlingebo. Jeg har en fin indgang næsten 
som en lille rutsjebane ned i jorden. Min hule forer jeg med blade og 
mos, så der er blødt og rart for mine unger. Når det er rigtig koldt, ligger 
vi bare og sover i den varme hule hele dagen. Det er mit bedste råd, du 
skal grave en fin lille nissehule, så er jeg sikker på, du finder en kone.





Kogle gik straks i gang med at samle kogler og mos, og han begyndte 
også at grave en hule tæt ved en gammel træstub. 
Kan du finde indgangen til Kogles nissehule? Du kan kigge, der hvor der 
er kogler, mos og grangrene. Det du finder, kan du bruge til at lave en 
juledekoration. 



Da Kogle havde bygget en nissehule satte han sig til at vente og vente og 
vente… men der kom ingen nissepige. 





Jeg vil spørge min ven Skovskade. Han har det store overblik, når han 
flyver rundt i skoven. Skovskade sad i toppen af  et højt egetræ og prop-
pede sig med agern. Skovskade, hvor finder jeg en sød nissepige med 
kinder så røde som rønnebær? Spurgte Kogle. Skovskade fløj ned og 
satte sig på en hyldebusk, og Kogle kravlede op til ham. Hvis du vil høre 
mit råd, så skal du ud og finde bær og frugter. Nissepiger har en sød 
tand. Du kan finde hyldebær, hyben og slåen og hvis du er heldig kan du 
også finde skovæbler. Du kan lave syltetøj eller bruge frugter og bær til 
pynt, så er jeg sikker på, der kommer en nissepige forbi. 



Kogle takkede for de gode råd og begyndte straks at plukke bær og samle 
frugter. Du må også gerne plukke bær i skoven ligesom Kogle.



Kogle havde nu favnen fuld af  de dejligste æbler, men der kom slet ingen 
nissepige. Han ventede og ventede og ventede.





Men der kom ingen nissepige forbi. Kogle var helt fortvivlet. Han be-
gyndte at gå. Han gik og gik og gik lige indtil skoven sluttede. Her var i 
stedet en stor mark med får. 

Måske de kan hjælpe mig, tænkte Kogle og stak sin lille næse ind gennem 
hegnet. Fårene kiggede nysgerrigt på Kogle. Hvad vil du? Jeg leder efter 
en nissepige, der vil være min kone, svarede Kogle. 
Mææ, nææ dem bor der ingen af  her. Her bor kun en gammel, gnaven 
gårdnisse oppe ved læskuret, brægede fårene. Du er en skovnisse, du må 
tilbage i skoven og finde din kone der. Men tag lidt af  vores uld med, 
det vil din nissekone blive glad for, når hun skal strikke nye huer og fore 
træskoene.

Kogle samlede alt den uld, der kunne være i hans lommer og traskede 
tilbage i skoven.



Pludselig hørte han lyden af  små raske fødder, der løb op og ned af  
træstammerne. Det var Egern der var i gang med at samle nødder til sit 
vinterforråd. Han pilede hid og did. Hej Kogle! Jeg synes du hænger lidt 
med nissehuen, skræppede Egern, og Kogle forklarede ham situationen. 

Hvis du skal finde en sød pige, nytter det ikke at sidde her og hænge! Du 
må af  sted over træstub og sten, sagde Egern. Det kunne Kogle egentlig 
godt se, så han sagde tak for råd, og af  sted gik det gennem skovbunden. 
Han kiggede i træerne og under stenene, i sivene ved mosen og på stien, 
hvor menneskene gik skovtur. Ingen steder var der nogen nissepige.





Til sidst satte Kogle sig og gnavede i en svamp. Han var helt udmattet og 
meget tæt på at give op. Han ville nok aldrig finde en sød nissepige, der 
ville være hans kone.
I det samme...



Psst! Bag ham stod den dejligste nissepige, han nogensinde havde set. 
Jeg hedder Pil, hvad hedder du? Kogle blev lige så rød i hovedet som sin 
hue og kunne ikke sige et kvæk. Heldigvis var Pil en nysgerrig nissepige, 
så de blev enige om at gå en skovtur sammen. På turen blev Kogle og 
Pil helt forelskede i hinanden. Hvis jeg ikke tager meget fejl er de sam-
men den dag i dag og har fået en hel flok frække nisseunger i Kogles fine 
nissehule.



Har du set en nisse? Tag med far og mor ud i skoven og brug øjne og 
ører. Det kan være du møder Kogles mange dyrevenner eller finder andre 
spændende ting. Måske kan du lege, at du selv er en lille skovnisse, når du 
går på opdagelse derude.
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