Cosplay <3 folktroväsen
Troll

Folksagornas troll är storvuxna och hemska. I sägner är däremot trollen mer av ett övernaturligt släkte, med mänskliga
drag, som håller till i berg, skogar, i stenar, grottor eller under
marken. I vissa sägner tål inte trollen ljus, men i andra uppträder de obehindrat i dagsljus. Trollen talar ett eget språk, ett
klurigt och poetiskt språk med koppling till lokala dialekter. De
kan bli väldigt gamla.
John Bauer, Wikimedia Commons.

Karaktär
Trollen är tjuvaktiga, men är svåra att avslöja eftersom de kan
göra sig osynliga. Om en människa fick tag på en trollhatt
kunde hon plötsligt se dem.
Trollen kunde också röva bort folk. Ofta visste inte den som
drabbades hur det gick till. Ibland berättas att man kunde
träffa på troll som aktivt lockade med sig människor med
löfte om god mat och dryck. Särskilt utsatta var kvinnor som
nyss fött barn, men även djur kunde tas av trollen.
Att bli intagen i ett berg av ett troll kallades att bli bergtagen. Den som en gång bergtagits blev sig aldrig riktigt lik
igen.

Theodor Kittelsen, Wikimedia Commons.

Utseende
De äldre skriftliga beskrivningarna av troll i Sverige är
få. Ett av de tidigatse exemplen är iakttagelser från en
trolljakt på 1500-talet. Trollgubben var klädd i gammalt
kläde, han var grov i hullet och hade inte skägg. Han
hade betar som en gris och mänskliga naglar, som var
långa som klor.
Ofta berättas om trollen att de var riktigt fula, med
blåsvart hudfärg, hiskeligt skägg och tänder långa som
fingrar. Ibland med glödande ögon. Vanligen var de
lika stora som människor.
Men visste du att troll också kunde också se ut som
vanliga människor? Det som avslöjade dem var att de
hade finläder mitt ute i skogen, och man kände förstås
igen dem på svansen.
Theodor Kittelsen, Wikimedia Commons.
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