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Midvintern låg tung över den djupa trollskogen norr om bergen. Snön låg djup och det var 

ödsligt, tomt och kallt. Näcken hade följt bäckens gång mot söder. Vättarna kurade djupt sig i 

sina hålor. Och till och med älvorna hade slutat att dansa och huttrade nu i isande kyla.  

Men på Häxans gård i skogens största glänta, där brann elden ljus och varm. För på denna 

gård bodde Kattfot. Hon hörde till småtrollens släkte, hon – eller till ”trollfolket”, som de 

hellre ville kallas. Och vem var så denna Kattfot? Ja, hon var på det hela taget ett tämligen 

sött, nyfiket och busigt litet troll. Hennes hjässa stod sådär tre fot ovan marken. Hon hade en 

mjuk och rund liten kulmage, en stor och rund potatisnäsa, långt och burrigt rödbrunt hår, en 

tofsprydd svans, och mycket vilda gröna ögon.  

Och till skillnad från de allra flesta ur trollfolket hade hon alltså valt det bekväma livet – ett 

liv mellan tak och vägg istället för mellan sten och stubbe. Hon hade bott ensam här på gården 

nu ända sedan Häxan gick och dog – och det var för mer än sex hundra år sedan vid det här 

laget. Eller ja, så ensam var Kattfot nu inte, det vore fel att säga. Ty på gården fanns ju även 

massor av djur, vars släkter bott här längre än trollet självt, ända sedan Häxans tid. Och det 

var i sanning en vacker gård hon hade. Om sommaren då allt stod i grönska och blom, då var 

det rentav en riktigt underbar plats.  

Troll är förstås kända som samlare av vackra och glänsande saker – men även häxor har ofta 

den egenheten att de tycker om att snabbt fara kors och tvärs över världen och samla på sig 

både det ena och det andra, så redan då Kattfot tog över gården hade här funnits en hel del 

täcka och spännande ting. Och även om det förvisso är sant att trollfolk i allmänhet nu inte 

hör till de allra mest flitiga och idoga varelser, och likaså är sant att Kattfot själv levde efter 

den vackra filosofin att aldrig göra mer än absolut nödvändigt, såvida det inte var roligt att 

göra, så hinner man trots allt med en hel del på sex hundra år. Och alldeles tryggt var hon 

dessutom här på gården, eftersom Häxan en gång lagt en förtrollning över dessa marker som 

dolde dem för den mänskliga världen och gömde dem från all ondska.  

Så inte var det väl konstigt då, att skogens vilda folk och varelser tyckte om att träffas just här 

hemma hos Kattfot då året längst och mörkaste natt kom. Här firade de samman ljusets 

återkomst och utförde midvinterblotet till diserna – naturens egna skyddsgudinnor. De som 

vakar över de vilda livet åt Jordgudinnan – den gudinna av vilken allt det som lever är en del. 

Blotet till dessa gudinnor bestod av sådant som nötter, lavar, frukt och annat grönt – ty livets 

gudinnor äter förstås intet som en gång andats, tänkt eller känt.  

 

Det finns mycket att berätta om trollet – men just här historien tar sin början den tredje 

kvällen före julafton, efter att mörkret lagt sitt täcke över den gnistrande vita marken. Gårdens 



 
 

högsta gran hade samms kväll klätts vacker inför julen, med skogens glänsande skägglavar 

snodda alldeles runt kring sig. Och likt en rödglödande stjärna satt den stolta Gertrudsfågeln i 

granens topp. Och med nyfikna ögon såg fågeln nu ner på Kattfot, som i denna stund samman 

med sin goda vän och hjälpreda Trollharen traskade genom den djupa snön bort till den gamla 

visthusboden att hämta mat till morgondagens frukostmål. Men ack och ve – när Kattfot 

öppnade visthusdörren denna kväll fann hon boden sin till hälften tom! Någon eller något 

hade stulit och ätit utav hennes noggrant sparade vinterförråd!  

Hon tänke efter för ett ögonblick – rådvill och rädd och argsint. Intet sådant hade förut hänt, 

pch borde förstås inte kunna hända. Och ropade sedan mot granens topp:    

”Kära Gertrud – vill du hålla vakt denna natt vid min visthusbod samman med skogens fåglar, 

så att ingen skurk ska stjäla mer av min kost? Det vore en diger tjänst!”  

Förresten – ifall du inte känner till hur Gertrudsfågeln kom till, så var ungefär såhär... 

Det var en gång en gumma som på julaftonskvällen fick besök av en skäggig enögd vandrare 

med lång rock och toppig hatt och med en kolsvart korp uppå vardera axel. Och hon bjöd 

honom att sitta ner och gav honom en bit bröd. Detta var ingen mindre än Oden, krigsguden – 

han som kristet folk kallar Jehova. Men om detta visste den stackars Gertrud intet. Så då 

guden bad om ett stycke bröd till och den arma Gertrud inte ville undvara mer, så förvandlade 

den stingslige Oden henne till en stor illröd hackspett. Vettskrämd flydde Gertrud ut genom 

skorstenen på ovana vingar, och blev alldeles täckt av sot, förutom på en liten fläck i nacken. 

Så har denna Gertrudsfågel funnits till i många långa släktled ända sedan dess. Och alla 

skogens varelser var av skäl likt detta alltid rädda för den argsinte Oden, som ständigt red vilt 

genom midvinternatten – men på Kattfots marker kom han inte in förstås, och det var ännu ett 

skäl till att samlas just här.  

Men i vilket fall – Gertrud nickade jakande som svar åt sin vän Kattfot, som ofta brukade ge 

henne goda larver att mumsa på. Hon trummade högt på granens frusna stam med sin kraftiga 

näbb, och ut ur skogen kom flygandes skrika och mes och tjurfink och bofink och rödbröst 

och korsnäbb och långt många fler. Och noga satt de på vakt, tills dess det var långt över 

midnatt och ögonlocken deras något börjat falla. Men då hördes ett fasligt väsen inifrån 

skogen. Som om tjugo bergatroll minst var på språng. Och detta storslagna oväsen fick förstås 

alla fåglar att genast flykta, var och en åt sitt eget håll, utan att mer se sig om.      

 

Det skulle dröja ända tills solen stigit innan fåglarna vågade sig åter till gården. Då satte de 

sig alla på gårdshusets fönsterbleck, och ropade att väcka Kattfot upp och djupt olyckliga 

förtälja henne det förskräckliga som timats. Yrvaken gav sig småningom Kattfot upp, undrade 



 
 

vad det var för väsen, drog på sig sina stövlar, och traskade ut till sin bod, följd utav alla 

fåglar. Och det bar sig förstås inte bättre än att hon fann boden ännu mer tom än förut! Men 

värst av allt för fåglarna var, att nu fattades dessutom varje stor kärve som de annars skulle ha 

fått!   

 ”Mina kära bevingade vänner”, sade Kattfot mycket ledsamt. ”Ej kan jag ge er den kärve ni 

tränger. Borta är de ur min visthusbod.”  

Och med ens blev det ett fasligt väsen på alla fåglar, som nu var så förskräckligt hungriga.   

”Nåja”, sade Kattfot med en suck. ”Jag får väl gå in och se ifall jag har något åt er i 

skafferiet.” 

Och visst fanns där lite äpplen och nötter som hon kunde kasta åt dem.  

”Fast det känns allt bra synd”, sade hon för sig själv. ”För nu måste antingen diserna eller så 

jag få mindre av frukt att äta till jul.”  

Men åtminstone blev fåglarna tysta och lugna för en stund. Och så kunde Kattfot äntligen få 

nog med ro att komma på den utmärkta tanken att fråga tomtarna om hjälp. Ty även om 

Tomtefar nog ofta var sur och tvär, så brydde han sig åtminstone mycket om gården. Tomtefar 

och Tomtemor bodde på höloftets högsta skulle, samman med sina två små tomtebarn – 

Nissen och Nissan. De två vuxna tomtarna var sådär två fot höga – men barnen deras en fot 

vardera blott. En gång hade nästintill varje gård haft sin egen tomte boende hos sig – men i 

dessa dagar, då jordbruket blivit allt mer modernt, storskaligt och ensartat , så hade allt fler 

tomtar valt att flytta ut till skogs och bli till vilda vättar – ty de ogillade skarpt maskiner och 

gifter, och tyckte mycket synd om de stora gårdarnas djur. Men på Kattfots gård fanns förstås 

ingen av dessa avarter – och därför stannade tomtarna ock kvar. Och tur var väl det, ty det var 

ärligen Tomtefar som samman med Trollharen skötte gårdens allra flesta sysslor åt Kattfot.      

Kattfot önskade nu tomtarna en synnerligen god morgon, berättade allt om vad som timat, och 

frågade till slut så vänligt Tomtefar:  

”Vill du vaka över visthusboden inatt?”  

Tomtefar såg lite surmulet på henne, kliade sitt långa vita skägg och sade: 

 ”Nå, jag har ju mina morgonsysslor att sköta. Att stanna uppe hela natten går nog inte 

för sig.” 

Fast Kattfot insisterade och sade:   

”Jag skulle bli så väldigt tacksam. Och jag lovar att du göra er en extra stor skål med gröt med 

en stor klick smör åt er alla till julaftons morgon!”   

Med ens sken alla tomtarna upp – ty Kattfots gröt med smör, det var det bästa tomtarna visste!   



 
 

”Nåväl”, sade Tomtefar allvarligt, som om han noga måst tänka efter. ”Nog kan jag väl vaka 

blott för inatt..”  

Men så kunde han inte låta bli att le trots allt, helt mot sin vilja – och Tomtemor kramade hårt 

om de glada jublande glada små.    

 

Så var det sagt och gjort – Tomtefar satte sig för att vaka hela den långa natten. Men han var 

ju alltså van vid att vakna i tidig morgontimmar, att sköta sina sysslor, att fodra, vattna, 

mjölka, rykta och mocka – men ej alls vid att vaka genom långa nätter. Och snart sov han 

därför alldeles som en stock och snarkade högt och ljudligt, och intet kunde väcka honom, 

fastän oväsendet bortom midnatt den här gången var etter värre än natten före. Och när han 

vaknade i tidig morgontimma fann han boden blott hälften så full som då han somnat. Argsint 

frynte Tomtefar då på näsan under buskiga ögonbryn. Tog av sig sin röda luva, kliade 

förbryllat sin kala hjässa – men gick så att sköta sin morgonsyssla. 

 

 

Det var många timmar senare som Kattfot vaknade upp till en ny dag och fick höra den trista 

nyheten från Tomtefar. Hon gick genast ut samman med tomten för att se efter vad som fanns 

kvar. Och se, nu var även all råg och all havre borta!  

”Åh, det ser nog ut som om jag inte kan göra er någon julgröt alls i år”, suckade Kattfot.  

Men på dessa ord blev Tomtefar mycket arg och förgrymmad: 

”Om vi ej kan få få vår julegröt, då ska vi heller inte slita, det kan du skriva opp!” röt han. 

”Ej kan jag väl hjälpa att någon stulit ur mitt förråd!” protesterade Kattfot.  

Men ej lyssnade tomten alls på det örat, utan begav sig med ens tillbaka mot sitt höloft.  

 

Hela den dagen gick Kattfot och tänkte i förtvivlan att detta skulle bli den sämsta julen 

någonsin. Och då kvällen åter kom såg hon ingen annan utväg, utan sade slutligen till sin 

trogna trollhare:   

”Jaha, min vän”. Du är mitt sista hopp. ”Du måste vara den som vakar ikväll över 

visthusboden min.”  

Haren, som varit Kattfots trognaste vän under många långa år, gjorde förstås som hon 

önskade – genast med en gång skuttade hon iväg bort mot boden. 

”Var nu försiktig!” ropade Kattfot högt efter henne.    

 



 
 

Då Tomtefar och Tomtemor och Nissen och Nissan nu tvärt vägrade alla sorters sysslor, så 

var Kattfot på den tidiga julmorgonen själv tvungen att gå upp just efter ulvatimman och mata 

och sköta alla gårdens otaliga sysslor. Och då detta slutligen var gjort, efter många långa 

timmar av svett och möda, så gick hon ut i sin bod för att se till Trollharen, som hon inte sett 

på hela morgonen. Men ack, haren hennes fanns ej där – och så gjorde heller intet annat! Hela 

boden stod alldeles öde och tom! Förtvivlad satte sig trollet ner och grät för en lång stund. 

Och när ögonen till slut tömts, gick hon alldeles desperat att leta överallt efter sin hare. Men 

som haren om vintern var så vit som själva snön, så var detta ej enkel sak – och ingenstans på 

hela gården stod hon heller alls att finna.  

Men ännu väntade ju skogens folk på att besöka henne på julaftonskvällen, ovetande om allt 

det som på gården timats, och ej kunde hon ju neka dem att komma att vara med och hålla 

blot. Så hon hade trots allt intet annat val än att börja julstöka och julstäda – men allra först 

laga till julmaten. Det var salamanderögon, huggormstungor, flugsvamp, mistel, kålrot och 

körvel att tillsammans koka upp, röra runt och sedan låta sjuda, allt enligt ett av Häxans gamla 

recept. Och alldeles samtidigt började hon med julbaket. Och medan trolldegen jäste fick hon 

damma och städa och skura, och hade i allt ett fasligt sjå. Men då maten och baket var färdigt, 

och då allting var diskat och dammat, och då hon låg där på knä på golvet och skurade och 

kände sig som allra mest sliten och ömklig och eländig, då öppnades köksdörren upp – och 

två små beluvade varelser kikade blygt in runt hörnet. Det var Nissen och Nissan som 

kommit!  

”Vi tyckte synd om dig”, sade Nissen försiktigt. ”Och vi vill hjälpa dig att städa. Vi bryr oss 

mer om dig än om gröten.”   

Kattfot log, och bad dem vänligt att stiga in. Och tillsammans skurade de sedan alla golven. 

Och det gick så mycket lättare nu trots allt, då de skurade alla tillsammans.  

 

Det blev till slut julaftonskväll. Och så fort mörket föll började skogens vilda varelser att 

samla sig kring gården, alldeles som varje år. Det kom mycket trollfolk förstås. Men också 

vättar, harar och sorkar och möss – och vesslor och rävar likaså. Men ingen varelse gjorde 

någon annan illa.  För så helig var den kvällen för allt skogens folk och fä.   

”God jul till er alla, min kära vänner! Och välkomna att fira årets Midvinterblot!” sade Kattfot 

vänligt till dem alla. Fastän hon inombords nästan grät, försökte hon att le trots allt. Fast alla 

kunde förstås trots allt se att hon inom sig var ledsen.   

Så tog alla de församlade de nötter och frukter och rötter och blad och barr som de ämnat åt 

diserna och lade dem på det stenbord som var uppställt för blotet. Gudinnorna själva skulle ej 



 
 

skulle komma fram förrän allt åter var tomt och stilla och ingen såg. Men de fanns förstås där 

runtomkring, alldeles dolda, och iakttog och hörde allt. Och vördnadsfullt bugade sig Kattfot 

samman med alla vilda varelser inför altaret. Och alla sade de samman i andakt: 

”Vi kommer alla ifrån Gudinnan och till Gudinnan ska vi återvända. Likt hur en droppe regn 

söker sig mot havet.”  

Ty alla visste de att allt det som lever är en del av gudinnan Jord.  

Och då, just i detta ögonblick – som om diserna själva besvarat Kattfots böner – hördes 

högljudda råmanden från skogens bryn! Och från bakom en gran tittade Trollharen fram! Och 

i sällskap hade hon en stor flock med alldeles snövita kor.  

Och Kattfot var så glad då hon återsåg sin hare att hennes ögon uppfylldes helt av tårar, och 

hon sprang genast fram och hon kramade och kysste henne!    

Men samtidigt hördes klingande kraxande från skyn, och tvenne nattsvarta korpar seglade ner. 

Kattfot kände genast igen dem. Detta var Sinne och Minne. Odens budbärare som vakar över 

världen. Aldrig förr hade de synts på Kattfots marker. Och ut ur skogen steg efter dem en 

gestalt som var klädd alldeles i svart, helt dold under huva och kappa. Den mörka gestalten 

kom fram och ställde sig inför dem alla.      

”Försvinn härifrån med detsamma!” ropade Kattfot argt. ”Ej är ni välkomna på mina marker, 

och ej heller på kärlekens fest!”  

Men svaret blev ej alls vad hon väntat...  

”Ej längre vi krigets gud tjäna”, svarade Sinne. ”Nog utav blod och av död vi sett.” 

”Blott kärlekens väg vi nu följa”, sade Minne. ”Endast Freja tjäna vi nu”.  

Och den mörka gestalten lyfte huvan från sitt ansikte. Och lät sitt långa blonda hår falla över 

sina axlar, likt ett ljus i vintermörkret. För ej var det Oden som kommit. Det var Freja själv – 

hon som näst efter Jordgudinnan är den mäktigaste av alla gudomar. Ty Freja beskyddar all 

världens kärlek. Och hon sade till dem:  

”Jag kommer till er med ett glädjebudskap. Den sista kampen mot Odens mörka krafter ska 

snart börja.”  

Freja såg oro i månget öga. Men hon sade:   

”Ej behöver ni frukta. En ny tid danas snart för er alla. En tid då kärlek. ljus och vänskap ska 

segra över girighet, härskande och krig. Ty kärlek vinner alltid över hat. Och i den mörkaste 

natt lyser stjärnan som mest klar.”  

Och hon vände sig sedan direkt emot Kattfot och sade:  

”Gå nu snart och se efter åter i din visthusbod – du skall finna den åter fylld till brädden. 

Detta är mitt och disernas tack för ditt goda hjärta. För din kärlek till alla de som i skogen 



 
 

lever. Och för att du nu vill ta hand om dessa trollkor som i flera nätter, drivna av hunger och 

kyla, sökt sig till din gård och in i din visthusbod att finna föda.” 

”Såklart de ska få stanna hos mig!” sade Kattfot. ”Jag har då gott om plats! Och aldrig mer 

ska de hungriga gå!”      

Och Kattfot vände sig till gårdstomtarna och log: 

”Imorgon bitti ska ni äntligen få er gröt. Och med den största klick smör ni sett!”  

Tomtefar sken upp som en sol – och Nissen och Nissan hoppade av glädje!  

Freja såg sedan slutligen på Gertrudsfågeln och sade: 

”Jag kan ock göra dig och ditt folk till människor igen. Ifall du så önskar, säg bara till.”    

Gertrudsfågeln tänkte då noga efter – men så sade hon på spillkråkors språk:  

”I många tusen år har vi nu varit fåglar. Och vana är vi nu vid det fria livet. Människans 

inrutade liv vore för oss nu en bur, och människans natur alltför girig och vred för våra 

fridsamma sinnen. Vi ska förbli fåglar vi.” 

Freja log hjärtligt åt detta svar och nickade instämmande.  

”Ett vist val.”  

Och hon drog så åter huvan över sitt ansikte, vände sig om, och försvann med ens bort mot 

skogens mörker, åtföljd av Sinne och Minne.  

Men Kattfot ryckte blott ryckte på axlarna och log. Och hon kände att det här nog var hennes 

bästa midvinterblot på åtminstone tjogtals av år. Och hon fattade Trollharens tass i sin ena 

hand, och en ekorres hand i den andra – och så dansade hon runt granen samman med 

trollfolk och vättar och sorkar och möss och skogens alla vilda folk och varelser i många 

långa timmar tills ljuset åter kom. Inga älvor syntes dock – ty älvor dansa aldrig med andra än 

varandra, djupt i skogens hjärta, nära Huldrans gömda stig, lätta uppå isen på blyga sjörås 

tjärn.         

 

SLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


