
Visste du det här om sagornas övernaturliga väsen?
Jättar bor ofta inne i stora berg.                                                           
De är, som du hör på namnet, jättestora,                                                                  
och de har också en väldigt stor aptit.                                                           
De är oftast elaka, men ganska dumma                                                                 
och lättlurade.                                                                                         
En sak, som skrämmer jättarna, är allt                                                                                       
tal om Gud, kyrkan och Jesus. De tycker                                                             
inte heller om att höra kyrkklockorna ringa.

Trollen har svans och stora öron. 
De är oftast fula, argsinta och inget att 
lita på. Det händer, att de rövar bort 
husdjur, små barn eller prinsessor och 
låser in dem i berget, där de bor. De 
gillar mörker och tycker inte om solen.

Häxorna är gamla och fula. Ofta är de                                                   
krokryggiga och stöder sig på en käpp.                                                         
Många har en lång näsa med en vårta på.                                                               
De har ofta ett otäckt, elakt skratt, och                                                                       
de älskar att lura människor.

En fe kan vara god eller ond. Med sitt 
trollspö kan fen förvandla saker och 
förtrolla människor. 

Tomtar
Sagornas tomtar liknar inte alls vår                                                                 
jultomte. De är små skrynkliga gubbar,                                                                       
som är klädda i grått. De hjälper oftast                                                  
människorna, men bara om dessa är snälla                                                   
och skötsamma. Är människorna stygga,                                                      
kan det gå riktigt illa för dem. Det kan du                                                    
läsa om i nästa saga. 6



Efter varje påstående ska du skriva ett av följande ord:                                    
jättar, troll, häxor, feer eller tomtar.
1. De är ofta krokryggiga. _________________________________
2. De är ibland goda, ibland onda. ___________________________
3. De är små skrynkliga grå gubbar. __________________________
4. De har en väldigt stor aptit. ____________________________
5. Det händer, att de rövar bort små barn. _____________________
6. De tycker inte om att höra kyrkklockorna ringa. ______________
7. De gillar mörker och tycker inte om solen. __________________
8. De använder sitt trollspö för att förtrolla saker. _______________
9. De har en lång näsa, ofta med en vårta på. __________________
10. De har ofta ett elakt skratt. ______________________________

Det finns ju också andra sagoväsen. 
Älvorna sägs ofta vara klädda i vita tunna                                                  
kläder och dansa i dimman. Men de är ibland                                          
ondskefulla och kan sända sjukdomar på                                                  
människor.

Dvärgar är små varelser, som oftast lever i                                                       
underjorden. De brukar vara mycket rika,                                                            
arbeta som smeder och samla på guld.

Ett skogsrå är en vacker kvinna, som lever                                                                                          
i skogen. Framifrån ser hon helt normal ut,                                                         
men bakifrån kan man se, att under sitt långa                                                       
hår har ett stort hål i ryggen. Hon har också                                                        
en svans. 
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