
 

 

 

 

 

  

GRØNHOLT VANG 

Skovens væsener 
Ruten indeholder 9 poster: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 og 30.  Det er ligegyldig i hvilken række-

følge du tager dem. 
 
Brug øjnene godt til at finde nisser, trolde eller 

dværge, som gemmer sig i nærheden af posten. 

Søg både højt og lavt.  
 
Ved hver post stilles et spørgsmål med 3 svar-

muligheder. Sæt et klip ud for det rigtige svar, 

og skriv bogstavet i kontrolboksen ud for po-

stens nummer.  

Ex.  

 

Skulle du efter din tur i skoven have lyst til 

at prøve andre baner, så klik ind på  

www.fredensborg.dk/gangifredensborg 

eller 

www.skovognatur.dk/lokalt/oeresund 

 - her finder du masser af forslag! 

 
Bag projektet står 

• Partnerskabet Gang i Fredensborg 

• Fredensborg Orienteringsklub 

• Dansk Orienterings Forbund 

 

Hvad er det trolden laver? 

 

Svar Q  Svar D  Svar X 

Tisser  Piller næse Sover 

 

Post 28 

Den sibiriske nisse er noget større end almindelige 

nisser, og han minder om trolden både af ydre og af 

sind. Den sibiriske nisse er hævngerrig, og hvis han 

bliver sur, lader han det gå ud over menneskenes 

kvægbestand, høstudbytte eller lignende. Det er bedst 

at undgå ham. Hvad er det nissen har på sit overtøj og 

i sit skæg? 
 

Svar O  Svar J  Svar U  

Sne  Regn  Mudder 

 

Post 29 

Her ser du en havenisse, som også er ret almindelig. 

Han foretrækker gamle haver. Havenissen ser sørgmo-

dig ud og fortæller gerne triste historier. Undertiden 

flytter han til skoven, men da han er et belæst og in-

tellektuelt væsen kommer han tit til at længes 
efter bylivets kulturliv. Hvad er det for et red-

skab havenissen bruger til sit havearbejde? 

 

Svar D  Svar E  Svar L 

Græsslå- Havesaks Rive 
maskine 

 

Post 30 

Her ser du en nissepige, som er ved at lære at strikke. 

Hendes mor holder øje med, at hun ikke taber ma-

skerne. Hvad er det for et dyr, som hjælper med at 

holde styr på garnnøglet?   

Svar C   Svar R  Svar K 

Muldvarp Mus  Bille 

SKOVENS VÆSENER  

- find de små nisser, 

trolde og dværge 
26 23 22 25 24 30 28 29 27 

Kontrolord - noter postens bogstavkoder her: 

Støttet af  

• Skov- og Naturstyrelsen 

• Friluftsrådet 

• Danmarks Idræts-Forbund 
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Post 22 

Når nisser rejser, bruger de ofte dyr som transport-

middel. Her ser du et nygift par, som er ude på 

bryllupsrejse. Hvad er det for et dyr, som nisserne 

flyver på?  

 

Svar N  Svar V  Svar O 

Stork  Svane  Vildgås  

Post 23 

Her ser du en nissepige, som tager sig af et moder-

løst dyr. Hvad er det for en dyreunge, som får fla-

ske? 

 

Svar P  Svar A  Svar K 

Egern  Mus  Hare 

 

Post 24 

Klitnissen udgør en større gruppe, end man skulle 

tro. Klitnissen er meget sky, og klædedragten er 

farveløs og diskret, så han falder i ét med sandet. 

Hvad er det klitnissen har i sit bælte? 

 

Svar R  Svar S  Svar T 

Håndklæde Badebukser Læderpung 

Post 25 

Der findes stadig kolonier af dværge i vanskeligt 

tilgængelige bjergegne. Dværge er godmodige små 

væsener, men frygtsomme. De arbejder flittigt med 

forskellige former for minedrift eller smedearbejde. 

Hvad er det for et redskab, som dværgen holder? 

 

Svar V  Svar L  Svar M  

Hakke  Økse  Spade 

Post 26  

Her ser du en skovnisse, som er den mest alminde-

lige blandt nisser. Han er svær at komme i nærhe-

Postplaceringer 
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den af, fordi han skjuler sig for mennesker og har mange 

smuthuller. Hvad er det nissen har samlet i sin kurv? 

 

Svar V  Svar S   Svar B 

Kogler  Blåbær  Agern 

Post 27 

Trolde optræder især i Norge, Sverige, Finland og Rusland. 

Trolde er primitive væsener, som tilmed er grimme efter 

både menneskers og nissers skønhedsbegreber. Den 

klumpede næse, det sorte uglede hår og den lange 

hale er derimod efter troldenes egen opfattelse tegn 

på skønhed, ligesom deres fæle lugt er til stor 

nydelse for dem selv.  Trolde elsker at lege 

med ting, som de har stjålet fra nisser, dværge 

eller mennesker. Forts. Næste side 
Kilde: Nisser i hverdag og fest. Oversat af Vagn Simonsen, Forlaget 

Sesam a/s, 1983.  
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