
Cosplay <3 folktroväsen

Skogsrået kan uppträda som en vacker ung kvinna, men är i själva verket 
mycket gammal och ful med långa klor. Ibland uppträder hon naken, med 
förskräckligt långa bröst som hon måste slänga upp på axlarna när hon ska 
springa, men i regel är hon ordentligt påklädd. 
   På vintern kan hon ha fårskinnspäls, och på sommaren brokiga, rutiga 
eller enfärgat gröna eller röda kläder, dyrbara överklasskläder för fest. Hon 
anses ofta vara alldeles för grant klädd, rent av med ”för mycket bjäfs”, 
högtidsklädd vid fel tillfälle. Hon har långt hår, ljusa böljande lockar som 
räcker ner till knäna. Hon kan också vara svarthårig. Hennes ögon glöder!
   Under kjolfållen sticker det fram en hårig svans (kosvans, hästsvans  
eller rävsvans). Hon kan också vara ihålig i ryggen, som en rutten trästam. 
Det kan till och med hända att hon är överväxt av grön  
mossa.

Utseende
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Skogsrå
Skogsrået råder över skogen med dess villebråd. Hon kallas 
också skogsfrun, eller skogsjungfru. 

Skogsrået är enormt skicklig på att locka till sig män, både 
gifta och ogifta. Hon är framfusig och fräck och uppträder 
gärna både påträngande och utmanande. Om hon lyckas med 
förförelsen förföljer hon sedan sitt offer. Ett sätt att bli fri är att 
prästen läser skyddande böner över honom.
   Enligt egen uppfattning är hon skogens allra förnämsta per-
son, en slags drottning, och hon kräver respekt! Om hennes 
svans råkar sticka ut gäller det att påpeka detta på ett diskret 
sätt som till exempel: ”– Pass på släpet fröken!” Den artige 
belönas, medan den som benämner svansen rävrumpa blir 
hennes fiende för all framtid.
   Skogsrået kan lura folk vilse i skogen, ta ifrån dem deras jakt-
lycka och till och med vålla deras död. Likaväl kan offer av mat 
eller pengar till henne ge tur och hjälp och jaktlycka. Sätt att 
bli av med henne är att använda Jesu namn eller skjuta henne 
med en bösskula omvirad med ett hårstrå från henne eller lite 
avskav från kyrkklockor eller vigselringar.
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Skogsrået och kolaren 
av Per Daniel Holm 1882.


