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Troll
Skandinaviska naturväsen som oftast 
bor inuti berg. De sägs enligt nordisk 
mytologi vara ättlingar till urtidens 
eld- och isjättar. Det finns många 
uppgifter om hur trollen ser ut. Ofta 
är de apliknande, ludna, illaluktande 
varelser med stora fötter och kolik-
nande svansar. De beskrivs ha långa 
öron och näsor, ögon som glödande 
kol och långa fingrar. Andra sägner 
talar om trollen som människolika och till och med vackra. Detta kan kanske bero på att 
troll kan förvandla sig till vad som helst. I alla händelser klär sig trollen i pråliga smycken 
som vittnar om deras stora rikedomar. De är däremot alltid smutsiga och hatar vatten.

Trollen är, kan man säga, människans skuggsida. De har alla våra moraliska svagheter, 
men skäms inte alls över detta. Troll är glupska, lögnaktiga och tjuvaktiga. De är avund-
sjuka på människorna och stjäl allt från öl till husdjur och människor från dem. 

De är särskilt ökända för två fula ovanor; att "bergta" folk, det vill säga stänga in dem i sina 
berg, och att byta ut nyfödda människobarn mot sina egna ungar, så kallade bortbytingar. 
Det är oftast unga vackra flickor som blir kidnappade av trollen. De kan räddas om man 
läser böner utanför trollberget eller om man ringer i kyrkklockorna. Vad det gäller bortby-
tingarna verkar det som om de kidnappade barnen behandlas väl av trollen och inte alls 
mår dåligt av att växa upp bland oknytten. Trollungar som växer upp hos människor 
brukar tappa sin svans och de andra trollaktiga dragen efter ett tag. De brukar dock 
behålla trollens styrka. Vissa trollflickor är mycket vackra och det hände inte alltför sällan 
att de gifte sig med en vanlig karl.

Trots att trollen i grunden är otrevliga är de inte omöjliga att göra affärer med. Man kan 
hyra in dem som arbetskraft, låna pengar av dem eller köpa deras magiska kunskaper. 
Trollen samlar stora rikedomar i sina berg. Man kan få en glimt av detta på julaftonsnat-
ten, då trollbergen lyfter sig på gyllene pelare och avslöjar vad som finns därinunder. Trol-
len firar nämligen en egen julhögtid, men den har inget med Kristi födelse att göra.

Troll avskyr allt som har med kyrkan att göra. Till exempel är en vanlig sax ett suveränt 
skyddsmedel, helt enkelt bara för att den bildar korstecken då man använder den. Annat 
effektivt skydd är salt och stål. Trollens värsta fiende är själva naturen. Solen förvandlar 
dem till sten och åskan söker upp trollhuvuden med sina blixtar. Då trollen flyr undan 
åskan rullar de ihop sig till nystan och far fram med en ryslig fart.


