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Troldeskoven

TROLDE OG VÆSENER HAR PRÆGET VORES HISTORIE
I dag tror vi ikke længere på den slags. Vi ser ingen ellefolk 
danse ved skovsøen en mørk aften og nisser beskyldes ikke 
for at være skyld i, at rugbrødet til morgendagens madpak-
ker er muggent.

Før år 1900 var der imidlertid mange mennesker i Danmark, 
som virkelig troede på, at disse væsener eksisterede. De var 
en helt naturlig del af livet og verden, og af hvad folk troede 
på.

Troen på trolde, nisser, hekse og andre væsener kunne fx 
hjælpe folk med at forstå og forklare ting, som ellers kunne 
være svære at forstå eller forklare.

Sagn om trolde kunne bl.a. bruges til at forklare, hvorfor der 
lå en kæmpe sten midt i vandet, eller hvordan et stort kirke-
tårn var blevet bygget. Mens Åmanden kunne eksempelvis få 
folk til at drukne.

Historierne om de underjordiske var en måde, hvorpå folk 
også blev mindet om, hvordan de selv skulle opføre sig, eller 
hvad man skulle passe på. Gå ikke for tæt på åen, for så kan 
du drukne.

Trolde blev ifølge eventyrene forvandlet til sten, når de ram-
tes af solens lys, så mon en eller flere af de mange kampe-
sten i skoven i virkeligheden er en trold, der ikke er nået hjem 
før daggry?

PRØV NOGLE INSPIRENDE LEGE
Naturen er et dejligt sted, hvor vi i dag laver mange aktivite-
ter lige fra en rask spadseretur for at nyde den friske luft til 
en drabelig tur på mountainbike ned af snoede skovstier. 

Aktiviteter er der mange af, og der er også plads til troldele-
ge. Her på skiltet har vi foreslået nogle lege, som I kan prøve, 
mens I forsøger at finde de underjordiske i skoven. Find den 
stensatte elverhøj og dans som elverpigerne, undslip åman-
den, der bor i søen, og pluk troldens ærter.

God fornøjelse!

Troldeskoven er en del af Korsør Lystskov. Skovdelen har et mere forkrøblet ud-
seende. Et perfekt sted for sagn og myter  om trolde og andre væsener.


