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Den skov, I nu begiver jer ind i. er ikke en helt almindelig skov, men en eventyrskov, der byder
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på mange usædvanlige oplevelser. Lyt med dine ører, se med dine øjne, lugt med din næse og
mærk med din krop, mere skal der ikke til for at få del i alt det, skoven har at byde på .
I Eventyrskoven har du mulighed for at møde: Den hidsige kratheks, musiktroldene, Den vise
fortællebøg, kæmpeedderkoppen Yrsa, de smukke elvere, de magiske trapper og en kæmpe,
der elsker mariehøns ... De fleste af dem er frygtelig bange for mennesker. Derfor stikker de
ofte af eller gør sig usynlige, når der er mennesker i nærheden.
Så kan du ikke få øje på dem så prøv at se, om du kan finde tegn på, at de har været her for
nylig: Er kæmpens gryde stadig lun? Lyser elvernes krystal? Eller har Kratheksen ridset endnu
en trylleremse i de væltede træer? Du kan også prøve at lugte dig frem.
Kæmpen, der elsker mariehøns, har aldrig nogensinde vasket sine tæer, og jeg kan love dig
for. at de er sure! Elverne derimod dufter som millioner af dugfriske blomster.
Musiktroldene må du lytte dig frem til. Selvom de forsvinder, når der er mennesker i
nærheden, kan de ikke holde op med a t spille og synge. Så slå ørerne ud og lyt. Måske kan du
høre et par vers af den sang, troldene plejer at synge, når de stikker af fra os mennesker. Den
begynder sådan her:

Ha, ha, ha, jeg driller dig,
og nu løber jeg min vej...
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Det hele begyndte, dengang Yrsa faldt i Kratheksens grønne trylledrik. Med
nød og næppe fik hun reddet sig op af gryden, men desværre var det allerede
for sent. Drikken var stærk, og Yrsa voksede i mange dage og mange nætter.
Til sidst var hun lige så stor som en ulv, og hendes spind var tykt som reb.
De andre edderkopper morede sig over hende og kaldte hende øgenavne som:
"Fede Yrsa", "Tumbe Yrsa," og "Tude Yrsa...
Derfor var Yrsa i mange år verdens tristeste edderkop, men en dag skete der
noget fantastisk: En børnehave kom på besøg i Eventyrskoven. De skulle lave
uldedderkopper der midt ude i skoven, og da de var færdige, hængte de
edderkopperne op i træet lige under Yrsas spind.
Da børnene gik hjem, tog Yrsa de små edderkopper op og vuggede
dem i sine arme, mens hun sang: Sov nu lille spindler, hå e n dejlig
nat, fuld af søde drømme, du min lille skat...
Fra den dag af følte Yrsa sig aldrig mere ensom, og tilmed fik hun
masser af nye venner, der elskede hendes vuggevise. Nu var der
ingen, der kaldte hende: "Fede Yrsa", "Tumbe Yrsa," eller "Tude
Yrsa... I stedet fik hun navnet: "Søvndyssende Yrsa", og det hedder
hun stadig den dag i dag.
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Selvom kæmper er kæmpestore, er de voldsomt gode til at gemme sig. Hvornår har du måske
sidst set en kæmpe?
Kæmper kan forklæde sig som træer eller kæmpestore sten. De kan også skjule sig i en skovsø,
hvor de trækker vejret gennem en hul hyldegren, så længe der er mennesker i nærheden. Så
hold godt øje med vandoverfladen i skovsøerne! Er der krusninger på, kan det være fordi, der
er en kæmpe, der gemmer sig dernede...
Alle kæmper har deres særlige kendetegn. Kæmpen i Eventyrskoven er kendt for sin
kræsenhed og sine usædvanligt stærke tænder.
Helt fra han var lille bitte, spiste han ikke andet end mariehøns, tusindvis af mariehøns!
Hans mor var ved at blive tosset af at fange alle de mariehøns, men så fik Kratheksen
en god ide. Fordi kæmpen nu havde så usædvanligt stærke tænder, kunne han sag
tens tygge sten, og en, to, tre, havde hun lavet en trylleremse, der forvandlede sten til
mariehøns:
Trylle - rylle lille sten,
gør mig rød med seks små ben.
Øjne to og prikker på,
dejlig mad kan kæmpen få.

V

Den dag i dag spiser kæmpen ikke andet end mariehøns, og hvis du har lyst til
at give ham en lækkerbisken, kunne du jo lave en mariehøne og putte den i
hans store gryde, - jeg kan love dig for, at han bliver glad1
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Elvere elsker alt, hvad der er smukt, og de er altid omgivet af stor skønhed.
Meget få mennesker opnår at komme til at se en elver, men ind imellem kan
man være heldig at støde på et område, der tilhører elverne.
Der er særligt tre ting, man skal kigge efter: Hvor der er elvere, er der blom
ster, masser af blomster. De kan være ægte eller lavet af elverhænder, det
spiller ingen rolle.
Dernæst skal der være en elverkrystal. Det er her, elverne henter deres evige
ungdom, og krystallen er ofte skjult for andre. Leder man længe nok, vil man
dog have en god chance for at finde den.
Det tredje og sidste tegn er de såkaldte elverringe, der opstår, når elverne
har danset deres runddanse. Her er græsset trådt ned, og siden gror der
svampe, som heksene samler og bruger i deres trylledrikke. Derfor kaldes de
også hekseringe.
Elverdans er farlig for mennesker. Det siges, at man mister tidsfornemmelse,
og at det, der føles som ti minutter, i virkeligheden er ti år.
Der er flere beretninger fra gamle dage om unge mænd, der gik i skoven og
vendte hjem som oldinge.
Så hvis du møder en elver, skal du ikke lade dig friste til en lille dans, men
nøjes med at nyde deres skønhed på afstand1
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De trolde, der bor her i Eventyrskoven, er ganske særlige. Med deres lange

haler og store næser ligner de temmelig meget almindelige skovtrolde, men
tag ikke fejl!
Troldene, du møder her i Eventyrskoven, er alle ··musiktrolde··. Musiktrolde er
født med rytme i kroppen, dans i fødderne og sang i ganen. Lige fra de er helt
små, drøner de rundt og spiller på alt, hvad de kan komme til, samtidig med
at de danser de vildeste danse.
"Wooddance" kalder de det. Det minder en hel del om breakdance, - den
store forskel er, at troldene synger og spiller samtidig med, at de danser.
Hvis du kigger dig omkring, kan du måske få øje på nogle af de musikinstru
menter, troldene spiller på.
Hvor der er musiktrolde, plejer der at være en mægtig tromme. Som regel er
den lavet af en udhulet træstamme, for det giver en rigtig god lyd, når man
trommer på sådan en.
Hvis du finder troldenes tromme, må du gerne tromme på den med nogle af
de visne grene, der ligger rundt omkring i skovbunden.
Som tak for lån af trommen kunne du måske lære musiktroldene nogle nye
dansetrin. Der findes nemlig ingen troldedanseskoler lige i nærheden, så hvis
du gider danse lidt rundt på festpladsen, så vil troldene elske dig for det!
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De magiske trapper er lavet til alle jer, der kommer på besøg i Eventyrskoven.

Troldene fældede træerne, og kæmpen savede trinene til med sin kæmpestore
neglefil. Kratheksen ridsede små rim hist og pist, elverne pustede magi ind i
trappetrinene, og Kæmpeedderkoppen Yrsa spandt et kæmpespind omkring
trappen, så ingen kunne forstyrre dem i deres arbejde.
Troldebørnene, der var for små til at hjælpe til, lavede i stedet masser af muse
trapper, som de pyntede op med i troldeboet.
Det særlige ved de magiske trapper er, at jo mere man løber op og ned ad dem,
jo mere energi får man. Det er elvernes magi, der sørger for det.
Man kan selvfølgelig godt blive lidt forpustet, men bare vent, når du har fået
pusten igen, vil du føle dig fuldstændig forfrisket.
Der sker også noget andet mærkeligt, når man løber på de mag
iske trapper, og det er, at man får vanvittig lyst til sunde ting
som æbler, gulerødder, rugbrødsmadder og den slags. Så det
gælder bare om at have en ordentlig madpakke med!
Så se bare at komme i gang, - måske kan I gøre lige som
musiktroldene, der laver konkurrencer om, hvem der kan
komme flest gange op o g ned ad trapperne.
God fornøjelse og husk at tabe pusten'
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Kratheksen bor i tjørnekrattet, og hun skulle være en frygtelig hidsig krabat.
Man ser hende næsten aldrig, men de, der har fået et glimt af hende for nylig
fortæller, at hun ser forfærdelig ud. Tøjet er revet i laser, og hendes hud er fyldt
af blodige rifter fra det tornede tjørnekrat.
Det hele kommer sig af, at hun har glemt den gamle trylleremse. der kan føre
hende uskadt gennem krattet. Remsen har hun lært af sin mor. der også var
en kratheks, og siger man den. kan man komme igennem selv det vildeste krat
uden at få en skramme. Den kunne måske lyde noget i retning af:
Tornekrat, vig for mig,
lav en sti på min vej ...
Som så mange andre hekse kan Kratheksen gøre sig usynlig. Står man ganske
stille ved krattet, kan man undertiden høre hidsige fodtrin i skovbunden eller se
en usynlig hånd ridse nye remser i træstammerne.
Hvis du kigger dig omkring, kan du se. at Kratheksen har krattet trylleremser
rundt omkring i forsøg på at finde den gamle remse. Der kommer hele tiden
nye, så noget tyder på, a t hun endnu ikke har fundet den rigtige.
Hvis du vil hjælpe hende, kan du ridse en trylleremse i de døde træer, der
findes i nærheden af tjørnekrattet, eller du kan sige en trylleremse ud i det
blå ... Hun skal nok høre det, for hun er helt sikkert lige i nærheden ....
Ved forårstid holder hun en pause med trylleremserne. for der har hun travlt
med at lave gækkebreve. På skiltet her kan du se et af de sidste nye.
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en vise
Måske har du aldrig før hørt om fortælletræer, så nu vil jeg fortælle dig lidt om

dem. Fortælletræer er talende træer. De kan ikke gå rundt i landskabet som Enter,
men hvis du kigger godt efter, kan du se, at deres grene bevæger sig ganske lidt,
selv når der er vindstille.
Allerede mens de er små frø, er de forudbestemt til at blive fortællere, men det er
først, når de bliver voksne [omkring 100 år gamleI, at de begynder at fortælle for
andre. Indtil da står de bare og oplever verden og lytter til andres historier.
Historierne er lydløse og dog til at høre. De bevæger sig rundt i verden med vinden
og har et fælles sprog, som alle forstår.
Så sæt dig op ad bøgens tykke stamme eller læg dig ned i skovbunden og lyt. Hvis
du er stille, helt stille, kan du høre at skovens lyde bliver til ord, og ordene bliver
til historier. Hvis man ellers havde tid, kunne man ligge for evigt og lytte til den
ene fortælling efter den anden, for historierne suser omkring både dag og nat og
svæver fra øre til øre over hele verden.
Hvis du har lyst, kan du fortælle historierne til andre. Du kan også gå hjem og
skrive dem ned eller blot gemme dem i dit hjerte.
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