Skyggelandet er det land hvor du kan møde ellefolk, trolde, vætter
og andre skyggevæsner. Skyggevæsnerne, eller de underjordiske, er
der fortalt mange historier om gennem tiden. Men hvordan kommer du ind i Skyggelandet? Du kan høre historier om væsnerne
eller du kan opsøge dem i naturen. Det er selvfølgelig bedst i skumringstiden, på grænsen mellem nat og dag. Her kan du se et glimt
fra en lygtemand eller se Mosekonens bryg.
Om dagen må du have øjnene med dig og se væsnerne i træernes
bark eller mosens græstotter. Troldene i de uberørte skove og ellefolket i elletræerne. Måske kan du finde spor af skyggevæsner? Store
sten kan være kastet af trolde og en ring af paddehatte kan være
ellefolkets danseplads.
I håndbogen om Skyggevæsner kan du læse mere om de forskellige væsner. Du kan også se om de er på rødlisten. Det betyder at
de er truede og at de vil uddø, hvis de ikke bliver hjulpet. Du kan
hjælpe dem ved at holde live i de gamle fortællinger og ved at lave
dine egne nye historier.

Historie
I vikingetiden kaldte man troldene for jætter, riser
eller turser. Jætte betyder egentlig grovæder, og det
passer jo godt på trolde. Rise betyder kraftig og mægtig, og turse betyder tosse. Gamle sagn kan tyde på,
at trolde tidligere har været gigantiske væsner.

sæt dig ned. Måske kan du se en skygge, en silhuet af
et væltet træs rødder der ligner en trold? Eller finde
troldeansigter og øjne i træernes bark? Eller se totter
fra en trolds hår stikke op fra en eng eller mose? Er
du nervøs, kan du jo medbringe en urt, der beskytter
dig, fx en bregnerod.

Udseende
Kan være højere end mennesker, men kan have
mange forskellige størrelser. Bred og plump af bygning. Har strid pels og skarpe kløer på hænder og fødder.

Spor
Du kan også gå på jagt efter sten kastet af trolde. På
stranden ved Mols Hoved ligger en stor sten med to
røde striber, og ved Bogens Hoved ligger flere sten
med en rød stribe igennem. De røde striber siges at
være mærker efter troldenes slynger, som de har
brugt til at skyde efter kirker.

Lyde
Udstøder gryntende og snøftende lyde. Kan larme,
når den bevæger sig gennem skoven.
Rødliste
Efterhånden sjælden i Danmark. Findes i meget øde
naturområder, mest naturskove/uberørte skove. Da
de naturlige skove er sjældne, er trolden et truet
væsen i Danmark.
Levevis
Udpræget skyggevæsen. Tilbringer dagen i sin hule
og kommer frem efter solnedgang. Altædende.

Naturbonus
Sidder du stille i en granskov i nogle minutter, kan
du være heldig at høre og se fuglekongerne, der piler
rundt efter insekter, mens de ”snakker” med hinanden med fine pibende lyde. Du kan også se mus, der
forsigtigt kommer op af deres huller, når de tror, de
er alene i skoven.

Gode lokaliteter:
Troldhullet i Mols Bjerge. Særligt granskoven omkring hullet. Skovene mellem Ulstrup og Stubbe Sø.
Her kan du se på navnene, at det er et troldested: TrObservation
oldbakkegård, Troldbakke, Troldkær.
Ligesom de andre skyggevæsner er det bedst at se eft- Troldskoven langs kysterne i Hestehaveskoven, Jerner trolde ved morgengry eller lige efter solnedgang.
hatten og Rugård Klint.
Gå til et øde naturområde, gerne med gamle træer, og

Udseende
Små og kraftigt byggede. Mændene har som regel
langt skæg og bærer hue eller hat.

mennesker, der er blevet straffet af vætterne, hvis de
har skadet dem eller drillet dem på en eller anden
måde. Det er ikke sjovt, for man siger, at vætter har 7
gange menneskenes styrke.
Lyde
Er mest nataktive. Kan dog ses sole sig fx på et varmt
Færdes som regel lydløst, men spiller udmærket på vi- stengærde.
olin og fløjter, hvilket kan høres ved særlige lejligheder. Kan larme, når de smeder eller smækker med
Observation
skattekistelåg.
Kun synske mennesker kan se vætter, men ved hjælp
af magi kan du måske få held til at se dem ved særlige
Rødliste
lejligheder. Ved jævndøgn, midsommer, ValborgFindes i det meste af Europa. Er tilknyttet overdrev saften og Solhverv er der gode muligheder. Sæt dig i
tæt på mennesker, hvor de bor i bakker, sten eller
nærheden af en gravhøj og vent. Hvis du er meget
gravhøje. Da overdrevene ikke længere så tit afgræss- heldig, kan du opleve, at højen står på gloende pæle,
es, kan de vokse til. Det har fået nogle vætter til at
og at de underjordiske holder fest. Advarsel : Gå unforlade visse områder i Danmark. I Nationalpark
der ingen omstændigheder ind i højen uden beskytMols Bjerge er der genskabt et stort område med
telsesmidler! Mange nysgerrige mennesker, mænd
overdrev, der afgræsses. Der er derfor håb om genind- som kvinder, er gennem tiden blevet ”bjergtagne”, og
vandring af vætter.
det har været meget svært at få dem ud af højen igen.
Levevis
De bor som regel tæt på mennesker i høje eller bakker, eller måske i store sten. De bliver kaldt mange
forskellige ting: Bjergfolk, dværge, puslinge. De er
kendt for deres gode håndværk og smedekunst, og
der er talrige historier om, hvordan de har hjulpet
mennesker og sågar deres guder med at smede værdifulde våben og smykker. De kan også hjælpe med helt
dagligdags ting som brødbagning eller reparation af
redskaber. Til gengæld er der også beretninger om

Spor
Rundt i græslandet i Mols Bjerge finder man vætternes hatte, som de har tabt. De ligner til forveksling
svampen Stor Parasolhat.
Gode lokaliteter
Alle gravhøje og jættestuer,men også store sten og
bakker.

Udseende
De gamle ellemænd og ellekoner ligner meget det
nederste af gamle elletræer. Deres hud ligner furet
bark. Der er flere historier om, at de har mærkelige
hatte på hovedet. De unge ellepiger ligner mest af alt
tåge eller dis. Men ellepigerne kan også ligne meget
smukke kvinder, der danser. Gamle ellekoner har så
lange bryster, at de er nødt til at kaste dem over skuldrene, når de løber.

en slags sindssyge. Nogen mennesker mener, at ellefolket passer på naturen og alt det levende, der er i
den. De kan derfor finde på at straffe onde og grådige
mennesker, der ødelægger naturen! På den måde er
de i familie med nymfer, feer og alfer.

Særligt
Ellepigerne kan være meget smukke, men også meget
farlige, fordi man bliver ellevild af at danse med dem!
Så glemmer man alt om tid og sted. Hvis en kvinde
møder en elle-mand, kan hun blive elle-skudt. Det er

Gode lokaliteter
Moseområdet i Kildeslugten ved Femmøller, Langmosen i Mols Bjerge, mosen mellem Bogens og
Hålen, men også fugtige enge og dødishuller.

Observation
Hvis du vil se ellepigernes dans, er det bedst en tidlig
morgen eller aften i en periode med stille varmt vejr.
Sæt dig i kanten af mosen og vent. Så skal du bare se!
Lyde
Møder du en pige, der danser, og du er i tvivl, om det
Normalt er ellefolk helt lydløse, men der er gamle
er en ellepige, skal du prøve at komme til at se hendes
fortællinger om, hvor smukt ellepiger kan synge.
ryg. Den er hul som et dejtrug! Det er lidt uhygMalkepiger har hørt dem synge og spille, når de
geligt, for man kan se helt ind til rygmarven.
malkede ude på markerne. Når de stoppede med at
I Dråby kirke er der et kalkmaleri af en smuk, nøgen
malke for at høre bedre, stoppede sangen også. Gan- kvinde, der spiller på nøgleharpe (en slags strygeinske få mennesker har hørt lyde som fra harper, stry- strument). Det er måske kirkens advarsel mod at
geinstrumenter eller sølvfløjter i forbindelse med elle- møde ellefolk, som kan lede dig i synd.
dans i mosen.
Spor
Rødliste
De ringe af svampe, du kan se nogle steder, bliver
Ellefolk bor i moser og elle-sumpe. Desværre er det
både kaldt Hekseringe og ”Ellefolkets danseplads”.
en truet art, fordi der bliver færre vådområder i Dan- Nogle af de svampe, der vokser i ringe, hedder Ellemark.
dans-Bruskhat!

Udseende
Ingen nulevende mennesker kan beskrive Åmanden i
detaljer. Man ser som regel kun hans hoved, der kan
minde om en odder. Store udstående øjne og næsten
ingen synlige ører. Sandsynligvis svømmehud mellem
fingre og tæer. Et godt fedtlag og pels holder Åmanden varm året igennem.

Levevis
Åmanden lever alene og har sin faste standplads,
gerne ved broer eller vadesteder.
Særligt
Ved Sjellebro, der fører over Alling Å, står der en
maskesten fra vikingetiden. Måske er den sat der for
at skræmme Åmanden. Han kunne nemlig blive
forskrækket over at se et billede af sig selv.

Lyde
Normalt færdes Åmanden helt lydløst, men hvis der i
mere end et år ikke er druknet nogen i hans å, råber Observation
han: Tiden er kommen, men manden er ikke komVil du, eller tør du, se Åmanden, skal du gå efter
men!
stemmen. Han råber kun om natten, så vælg helst en
lun sommernat. Hold dig i god afstand af åen! StemRødliste
men drager mennesker mod sig som en magnet.
Åmanden er en truet art. Han holder af slyngede
vandløb med masser af vandplanter og fisk. De
Spor
vandløb er der ikke mange af længere. De få åmænd, Aftryk af fødder med svømmehud i vandkanten. Afder er tilbage, lever spredt rundt om i landet. Er dog føring med fiskeskæl.
ikke set på Sjælland.
Gode lokaliteter
Sjellebro, Broerne over Mølleåen i Femmøller,
Ulstrup Å og Havmølle Å

Udseende
Det er meget svært at beskrive en lygtemand, da man
som regel kun ser hans lygte. Forskerne har dog fundet en beskrivelse fra en mand, der hed Frands i
Nørhalne. Han så en lygtemand tæt på, og han var
lille som et barn, havde blå frakke på, der gik til
knæene, hvide strømper og en høj spids hat. I venstre
hånd holdt han lygten og i højre hånd en ”kjæp”.
Lyde
Lygtemænd er helt lydløse.
Lugt
Der er observeret lugt af svovl og råddenskab i
forbindelse med lygtemænd.

Rødliste
Truet art. Yderst sjælden. Findes i moser og sumpede
vådområder. Mange moser er gennem tiden blevet
drænet eller fyldt op med affald.
Levevis
Udpræget nataktiv.
Observation
Kan kun ses, mens det er mørkt. Gå til en mose eller
sump en mørk nat. Pas på, du ikke farer vild og kommer ud i hængedyndet! Sæt dig godt til rette med et
tæppe omkring dig og vent, så ser du måske et mystisk fosforagtigt lys. Om dagen ses nogle gange uforklarlige bobler fra mosens bund, det kan være tegn på
underjordiske væsner og altså også lygtemænd.
Gode lokaliteter
Langmosen og Helligmosen i Mols Bjerge, Sumpområder ved Femmøller (Kildeslugten bl.a.) og Bogens
Sø. Sumpede områder i skovene.

Udseende
Mosekonen ligner en blanding af en tudse og et menneske. Kort, tæt krop, korte, kraftige ben. Svømmehud
mellem fingre og tæer.
Mosekonen er mest kendt for sit bryg, der udsender en
tæt dis eller tåge i moser og sumpe.
Lyde
Når mosekonen brygger en forårsaften, kan man nogle
gange høre en kvækkende lyd. Det er hendes særprægede, og ikke særligt kønne, sang.
Rødliste
Træffes spredt rundt i landet i moser og vådområder.
Meget stærk tilbagegang, da moserne bliver fyldt op
med affald eller bliver drænede. En truet art.
Levevis
Mest aktiv omkring solopgang og solnedgang. Tilbringer dagen nedgravet i mosen for at undgå udtørring.
Mysterium
Ingen har været i stand til at finde ud af, hvad Mosekonen brygger. Måske er det suppe til ellefolket eller øl
til lygtemændene?
Observation
Ligesom med de andre skyggefolk fra vådområderne
gælder det om at bevæge sig lydløst i mosen ved solopgang eller solnedgang. Bedst maj til november.
Gode lokaliteter
Moseområdet i Kildeslugten ved Femmøller, Langmosen i Mols Bjerge, mosen mellem Bogens og Hålen.
Dødishullerne i Mols Bjerge
Naturbonus
Sidder du helt stille, kan du opleve mosens dyr komme
tæt på dig.

Historie:
Hyldemor er et væsen, der bor i hyldetræet. Hyldemor har været kendt i mange hundrede år. H.C. Andersen har skrevet en historie om hende, hvor han
kalder hende en dryade. Grækerne kaldte deres
træguder for dryader. Men nogen mener, at vikingerne tilbad hyldetræet, fordi de troede, at selveste
Freja boede i træet. Ordet hyld kommer måske af et
gammelt ord for noget skjult eller usynligt: huldre.
Nu bliver det forvirrende, for ellefolk bliver nogle steder kaldt for huldre. Freja, trægud, ellekone?

blomster eller bær til saft eller grene til fløjter og tryllestave, skal man altid huske at sige remsen: Hyldemor, hyldemor må jeg få noget af dit, så får du noget af
mit? Og så kan man lægge en sten eller mønt, før
man tager det, man skal bruge. Både hyldeblomstdrik
og hyldebærsaft er meget sundt! På gamle hyldegrene
kan der vokse en svamp, der hedder Judasøre. Den
kan spises. Prøv at lukke øjnene og rør ved den!
Observation:
Lige som det gælder alle andre underjordiske sagnfolk, er det ikke alle mennesker, der kan se Hyldemor. Hvis du sætter dig ved en hyldebusk, der blomstrer og lukker øjnene, kan du helt sikkert fornemme
hende.

Udseende:
Jeg tror, at min mormor lignede Hyldemor. Hun var
en lille rund kone med et smilende ansigt. Håret var
sat op i en knold i nakken, og hun havde altid kjole og
forklæde på. Hun havde tøfler på fødderne.
Lokaliteter:
Ved gamle gårde er der tit hyldetræer, for man mente,
Lyde:
at det bragte lykke til gården at have dem tæt på
Hyldemor er nærmest lydløs, men sidder du foran en huset. Fuglene hjælper med at sprede bærrene, så
hyldebusk, kan du høre vinden på en helt særlig snak- hyldetræer spredes nemt. Nogle gange havner et bær
kende måde. Om foråret vil der tit være en af de skju- oppe i et andet træ, og når det vokser der, kaldes det
lte sangfugle i hyldebusken, men det er en anden his- flyvehyld (kan bruges til magi). Ikke langt fra
torie.
Møllesøen ved Ørnbjerg Mølle står det flotteste
hyldetræ, så der er der gode chancer for at opleve
Rødliste:
Hyldemor.
Hyldetræer og buske findes over hele landet, men vsjælden ved moderne landbrug.
Naturbonus:
Særligt:
Hyldetræet blomstrer, når der er højsæson for fugleMange mennesker har i tidens løb fået hjælp til at
sang. Sæt dig tæt ved et hyldetræ og lyt til solsort,
bekæmpe sygdomme af Hyldemor. Når man tager
sangdrossel, havesanger eller munk.

Udseende
Drager kan se ud på mange forskellige måder, og der
er forskellige arter rundt om i verden. Her i landet
ligner de mest kæmpehugorme. Der er mange
fortællinger om Thor, der kæmper mod Midgårdsormen, og det er nok en slags drage. Mange eventyr
omtaler lindorme, som også er en slags drager. Nogle
drager har vinger og ben med skarpe kløer.

lindetræ. Træets rødder beskytter mod lindormen,
men bliver træet beskadiget kan det gå galt.
Særligt
I Farum på Sjælland er en lindorm manet ned i en
lind, men en gammel mand har hørt dens skrig. Han
mener, at den skreg to gange, fordi den har været
bundet 200 år. Når den skriger tre gange, vil den
være fri, mener han. I flere gamle kirker er der store
revner i murværket. Det kan skyldes, at en lindorm
har slået med halen, når man har prøvet at dræbe
den!

Lyde
Da drager som regel vogter en skat dybt nede i
jorden, høres kun en slags rumlen, når de vender sig
eller tumler med skatten. Nogen drager har et frygtindgydende skrig, der i sig selv kan skræmme skatte- Observation
jægere væk.
Den eneste sikre måde at se dragen fra Kalø på, er at
vente til en sommeraften, hvor den flyver til Norge.
Rødliste
På Djursland kendes mindst én drage, nemlig den
Spor
der holder til under Kalø Slotsruin og vogter 7 års
Hvis du ikke når at se selve dragen, kan du måske se
skat. I Draaby Kirke er der et kalkmaleri af en
den røde stribe, den trækker efter sig over aftenhimdrage. Måske er det en del af et våbenskjold tilhøren- len! Revner i gamle mure, som fx borge og kirker, kan
de en adelsmand, men det kunne jo også være et tegn skyldes slag fra en drages hale.
på, at der har været en drage på spil et sted! Dragen
er helt klart et truet væsen.
Naturbonus
Når du leder efter drager i naturen, finder du tit
Levevis
gamle træstammer, der ligner drager eller lindorme, i
Det meste af året opholder dragen sig i sin hule under skovbunden. De giver liv til en masse spændende
jorden, hvor den vogter sin skat. Dragen under Kalø svampe og insekter.
Slotsruin kan dog få det for varmt om sommeren. Så
flyver den til en gletcher i Norge for at blive kølet ned Lokaliteter
og sikkert også for at få noget at spise?
Kalø Slotsruin, Dråby Kirke, naturskove.
Hvis der er tale om en lindorm, kan den leve under et

Kildefruen
I mange danske kilder er der fundet offergaver. Siden
de tidligste tider har mennesker troet at kildevandet
kunne helbrede sygdomme. Der var noget magisk
over det friske, kølige vand, der sprang direkte op af
jorden. Det kunne måske være forbindelsen mellem
det jordiske og det underjordiske? I mange lande har
man troet, at der boede et kvindeligt væsen i kilden,
en nymfe. I Danmark har nogen givet hende navnet
Kildefruen.
Udseende
Har ikke nogen krop, men kan anes som en dis, der
hvor kilden udspringer. Hendes temperatur er ca. 7
grader året rundt.
Lyde
En rislende eller klukkende lyd, der af nogen anses
for at være helbredende i sig selv.
Rødliste
Da Kildefruen er en typisk naturånd, kan man sige,
at hun faktisk findes i alle kilder, og kan fremtræde i
forskellige skikkelser. Kilder findes i flere udgaver.
Nogle kilder udspringer ved foden af en skrænt,
nærmest som et springvand. Andre vælder op flere steder i en sump og samles til en kildebæk. Da kilderne
i Mols Bjerge nærmest er udtørrede, må man sige, at
Kildefruen her er et truet væsen.

Levevis
Typisk stand-væsen der aldrig bevæger sig væk fra
kilden.
Observation
Når du først har fundet en kilde, skal du finde dig et
sted at sidde bekvemt. (Husk at du aldrig må gå ud i
selve kilden eller kildesumpen. Der er rigtig mange
sårbare planter og insekter, der kan tage skade.) Vælg
et tidspunkt på døgnet, hvor der er ro, tidlig morgen
eller aften. En sommernat er et godt tidspunkt. Specielt Valborgaften og sankthansaften er gode tidspunkter. Luk øjnene og lyt til kildens rislen. Hvis
der kommer forstyrrende tanker, skal du bare lade
dem flyve igen og vende tilbage til lyden. Efter et
stykke tid kan du fornemme Kildefruens kraft, og
måske har du fået svar på nogle spørgsmål?
Naturbonus
Hvis du sidder ved kilden en forårsaften, vil der helt
sikker være en masse fuglesang, der også har helbredende kraft. Der er også mange spændende urter og
insekter, der specielt findes ved kilder.
Lokaliteter
Tobias Kilde, Helligkilden, kilden ved Karpenhøj,
Kildeslugten i Femmøller (kræver speciel tilladelse),
Ulstrup Å´s kilder ved Krakær.

