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TRUDVANG
Trollnatt

Trollnätterna skrämmer folk
över hela Osthem, men det
är främst i Ejland, Dain och
Junghart som invånarna tar
dessa nätter på fullaste allvar.
Nätter då halvmånen visar sitt
bleka ansikte i proﬁl tror man
att trollen samlas i betydande
skaror för att med månens svaga
ljus som vägvisare söka sig fram
till människornas gårdar för
att plundra och föra bort små
barn.

När fullmånen lyser över
skog och mark och kastar sitt
spöklika sken över långhusen
ylar vargarna mot skyn. Detta
vet man i Osthem och många
är de som ryser vid tanken på
att möta vildmarkens bestar
och odjur.
Men minst lika mycket
förskräcker de nätter då
månen hänger som en skära
på nattsvart himmel, ty då
är det trollens natt, då är det
trollnatt. Sedan urminnes tider
har trollnätterna fått folk att
gömma sig bakom syllstockar
och drakvingar. Dörrar reglas
och fönstergluggar stängs igen.
Knivarna slipas och bärsärkarna
får gå fria på gården.

Under dessa nätter stänger
folk in sig i sina hus och försöker
vara så tysta som möjligt för
att inte locka till sig trollen.
Dörrarna hålls låsta och inte
ens prästernas böner vågar man
lita på. I stort sätt alla besök
man får i anslutning till dessa
nätter motas bort från gården
eller vägras helt enkelt inträde.

Under månens genomskinliga
sken samlas nämligen trollen
när månens skära bryter sönder
mörkret och med dunkla
skuggor som skydd tar de sig
närmare gårdarna i jakt på byte
och rov.

Kvinnor i slutet av sitt
havandeskap är särskilt oroliga
under dessa nätter. Det är sagt
att barn som föds under månens
skära är bortbytingar och förds
med både svans och pälls. Det
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sägs även att trollen lockas till gårdar där barnafödandet stundar
som om de kunde känna detta på lukten, ty många är de spädbarn
som av trollen förts bort från hem och familj när månen lyser halv.

områden i Ejland anses det till och med farligt att känna folk som
bor i osyllade hus. I en del fall leder detta till att byborna gör saken
enkel och okomplicerad, de blotar helt enkelt de som lever osyllade.
Detta hör dock till ovanligheterna.

Innan en trollnatt blotas det på gårdarna. Vanligtvis blotar man
djur som bor i jorden, såsom grävlingar, rävar, kaniner eller andra
grytdjur eftersom man tror att gudarna då skall hjälpa de stackars
invånarna att bli osynliga för trollens framfart.

Så du tappre äventyrare, låt dig inte förvånas om du motas bort
på vissa gårdar i Osthem under nätter då månen visar sin skära på
himlen. Minns då istället vad du hört om trollnatten och vad som
behöver göras för att inte drabbas av de hemska trollens vrede.

Att leva i osyllat hus (se boken om Osthem) är farligt och dråpligt
och dessa familjer löper störst risk att drabbas av trollen. I vissa
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