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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker hur förmedlandet av den gamla svenska folktron kan 

påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt. I studien 

används projektet KLUB från Högskolan i Skövde som ett transmedialt sagoprojekt 

med folktron i fokus och deltagarna är museiarbetare och museipedagoger som alla har 

en förkunskap om folktro och folksägner.  

Deltagarna i studien fick diskutera kring skillnaderna mellan barnanpassad 

information om tre folktroväsen – tomen, skogsrået och trollet – och icke anpassad 

information om samma tre väsen. Resultatet visar att den iscensatta autenticiteten kan 

påverka förmedlandet av folktron både negativt och positivt. Iscensättningen av 

äktheten inom folktron kan förpassa folktrons gamla syften till sagovärlden och därför 

kan viktiga verktyg för att förstå dåtidens människa gå förlorad. Iscensättningen kan 

också väcka ett intresse kring den gamla folktron hos barn och ungdomar som inte haft 

någon tidigare kunskap om ämnet, och på så vis även hjälpa återuppväcka en gammal 

berättartradition som gått förlorad.  
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1 Introduktion 

Folktro är en del av vårt svenska kulturarv enligt både UNESCOs (UNESCO, 2016) och RAÄs 

(Widhe, 2016) definitioner av kulturarv, vilket betyder att trollen i skogen och tomtarna i 

ladugården räknas som en del av vår svenska kultur oavsett om vi själva vuxit upp med dessa 

berättelser eller inte. Som så mycket annat kulturarv borde alltså folktron på ett eller annat 

sätt även vara ett mål för turismen (RAÄ, 2005). Därför är det rimligtvis inte konstigt att 

informationen om folktron anpassas i olika situationer för att passa den tänkta målgruppen, 

även om det grundas i en idé om folkbildning där det finns en underliggande förväntan av 

sanning.   

Inom turismen är autenticitet ett viktigt begrepp som många forskare menar kan vara 

själva essensen i turisternas motivation till att besöka turistmål (Chhabra, Healy & Sills, 

2003; Benjamin, 1968; MacCannell, 1973). Forskarna är å andra sidan oense om vilken 

definition av autenticitet som är mest betydande och mest relevant: definitionsspektret 

sträcker sig från den objektiva autenticiteten i ena änden till den existentiella autenticiteten i 

den andra (Wang, 1999; Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012). I mitten finns den iscensatta 

autenticiteten som innehåller lite av de båda sidorna, men som ändå verkar stå något för sig 

själv. Forskarnas syn på iscensatt autenticitet är inte alltid helt klar och medan en del menar 

att den iscensatta autenticiteten i själva verket inte alls är autentisk, menar andra att den 

iscensatta autenticiteten kan främja den subjektiva upplevelsen av autenticitet (MacCannell, 

1973; Chhabra, Healy & Sills, 2003). 

Denna studie syftar till att undersöka hur förmedlandet av den svenska folktron kan 

påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt. Studiens bakgrund är 

uppdelad i fyra delar och tar upp relevant forskning och litteratur som berör autenticitetens 

definitioner, folktro och nostalgi, kulturarv och kulturarvsturism, transmedialitet, samt 

sagoprojektet KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-). I studien används KLUB i samtal med 

museipedagoger och museiarbetare från olika regioner i Sverige som ett exempel på ett 

försök att förmedla kulturarv för barn genom transmedialt berättande, och även genom 

iscensatt autenticitet.  
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2 Bakgrund 

Folktro och folksägner räknas inom ramen för kulturarv, enligt både UNESCO och RAÄ 

(UNESCO, 2016; Widhe, 2016). Men då folktron inte längre är så påtaglig och närvarande 

hos de flesta svenskarna i dagens samhälle går det rimligtvis att tänka sig att tanken på just 

folktron – om tomtarna och trollen i de djupa skogarna – väcker nostalgi och speglar i vissa 

fall tidiga 1900-talets nationalromantik (Schön, 2000; Jönköpings Läns Museum, u.å.).  

Folktrons autenticitet är å andra sidan mycket svår att definiera. En berättartradition 

som skiftar från region till region och från generation till generation är svår att bedöma äkta 

eller oäkta, men det verkar finnas vissa berättelser och väsen som återkommer genom alla 

tider och som verkar vara övergripande gemensam (Klintberg, 1977; Schön, 2000; 

Egerkrans, 2013). På grund av den svårdefinierade autenticiteten så finns det starka skäl att 

hävda att all generell representation och återskapelse av den traditionella folktron blir, i 

mångt och mycket, iscensatt som så mycket annat historiskt återskapande (MacCannell, 

1973; Aronsson & Larsson, 2002; Chhabra, Healy & Sills, 2003). 

Inom kulturarvsturismen finns det ett antal forskare som anser att autenticitet har en 

viktig roll (Chhabra, Healy & Sills, 2003), men vissa menar att autenticiteten är oäkta och 

iscensatt och att turisterna faller offer för denna lögn (MacCannell, 1973). Vissa forskare 

anser emellertid att autenticitet är flyktigt och relativt och att det beror på vilket situation 

turisten befinner sig i och vilka förväntningar turisten har (Aronsson & Larsson, 2002; 

Reisinger & Steiner, 2006; Poria, Butler & Airly, 2001).  

Bakgrunden i denna studie är uppdelad i fyra delar. Första delen behandlar termen 

autenticitet och dess olika definitioner som innefattar objektiv autenticitet, existentiell 

autenticitet samt iscensatt autenticitet varav den sistnämnda är av stor vikt för denna studie. 

Andra delen ger en överblick av den svenska folktron, några av dess mest förekommande 

väsen samt exempel på hur folktron kan yttra sig i vårt moderna samhälle. Andra delen 

behandlar även termerna nostalgi, kulturarv och kulturarvsturism. Tredje delen av 

bakgrunden hanterar transmedia och vad det innebär, och i den fjärde och sista delen 

presenteras projektet KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) som används som exempel på 

försök till att förmedla kulturarv genom transmedialt berättande.     

2.1 Autenticitet inom turismen 

Att riktigt veta vad som är autentiskt eller inte kan vara något svårt ibland då definitionen av 

konceptet ofta skiftar beroende på situation och synvinkel. Autenticitet, äkthet, är inom 

turismstudier ett begrepp som är vida diskuterat och oftast talas det om två olika 

definitioner av konceptet: objektiv äkthet och existentiell äkthet (Rickly-Boyd, 2012; Wang, 

1999; Chhabra, Healy & Sills, 2003; Reisinger & Steiner, 2006; Benjamin, 1968). På grund 

av det breda definitionsspektret är det svårt att utvinna en sann och absolut mening till 

begreppet och i detta avsnitt kommer därför de olika definitionerna att presenteras och 

förklaras.      

2.1.1 Objektet, originalet och auran 

Originalet är vad som ger förutsättningen för autenticitet som koncept. Det menar Walter 

Benjamin (1968) i sin artikel ‖The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction‖ från 

1935 där han hävdar att ett tings autenticitet är kärnan i det som finns kvar från tingets 

ursprung i relation till dess historia och tradition. Han talar också om ett objekts aura som 
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tingets unika värde och menar att önskan att få uppleva auran och autenticiteten motiverar 

till reproduktion av originalet. Benjamin menar emellertid att den mekaniska 

reproduktionen av ett original försvagar auran och autenticiteten; eftersom autenticiteten är 

kvintessensen av det som finns kvar från dess historia och tradition, kapas banden till detta 

då en kopia skapas. I korthet betyder det, enligt Benjamins teorier, att kopian i sig inte kan 

ha en aura och kan därför inte vara autentisk.  

Denna definition av autenticitet har kriterier, passar bäst in på objekt – såsom 

historiska artefakter, platser och konstverk – och syftar på den ‖äkta‖ autenticiteten (Wang, 

1999). Benjamin själv menade emellertid att trots att autenticitet är objektivt och 

upplevelsen av aura existentiell så grundas båda koncepten i historia och tradition som är 

dynamiska och i konstant förändring (Wang, 1999; Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012). 

Trots att Benjamins åsikter om autenticitet kan tyckas något bestämda och absoluta så 

omarbetade han sina teorier senare i livet och till slut menade han att auran är de 

förväntningar vi människor lägger hos objekt, men även förmågan att leva upp till dessa 

förväntningar. Han menade att betrakta ett objekts aura är samma sak som att ge objektet 

förmågan att titta tillbaka på betraktaren själv (Rickly-Boyd, 2012). Benjamin 

argumenterade även för, menar Rickly-Boyd, att turistens ofta ritualliknande beteende är det 

som lägger grunden för aura och autenticitet och att själva resan till ett turistmål kan vara en 

av de stora bidragande faktorerna till en autentisk upplevelse. För exempelvis en backpacker 

som reser mot en känd historisk destination kan den ofta spartanska resemetoden bidra till 

den upplevda äktheten när turisten väl kommit fram – det kan vara tanken på att kanske 

resa och leva på samma sätt som många människor en gång gjorde, eller att helt enkelt välja 

en alternativ väg i jämförelse med den till synes slentrianmässiga charterturistens guidade 

busstur, som på något vis cementerar en viss tradition och historia kopplad till 

slutdestinationen. Benjamins meningar visar då att om ett objekts eller en plats autenticitet 

grundar sig i kopplingen till historia och tradition (där turism kan inräknas som en 

ritualistisk väg att uppleva kopplingen), grundar sig den autentiska upplevelsen i mötet med 

auran, alltså tingets eller platsens unika värde. Detta, menar Rickly-Boyd, motsäger hans 

tidigare ståndtagande om att reproduktion bryter ner auran och autenticiteten eftersom det 

ibland ritualistiska sättet turister införskaffar sig souvenirer och minnen (som att de 

exempelvis gått igenom hela museet och till slut kommit till souvenirshoppen där de skaffar 

sig ett minne av upplevelsen, eller tagit en ikonisk bild på en plats eller ett landmärke) ger 

objekten unika värden och därför även en aura. Dessa objekt måste emellertid ha denna 

koppling till minnet av den autentiska upplevelsen – annars är det inget annat än ett vanligt, 

rätt intetsägande objekt – och faller fortfarande inom ramarna för den objektiva 

autenticiteten.     

2.1.2 Upplevelsen och känslan 

Om den objektiva autenticiteten upptar ena sidan av definitionsspektret så finns den 

existentiella autenticiteten på andra sidan som ett alternativ. Existentiell autenticitet menar 

att förklara äkthet som en upplevelse, ett sätt att uppnå självuppfyllelse och skapa och 

förstärka sociala band, där den objektiva autenticiteten inte längre har så stor betydelse 

(Wang, 1999; Reisinger & Steiner, 2006; Rickly-Boyd, 2012). Walter Benjamin gick smått 

över till den existentiella autenticiteten i sina senare definitioner av autenticitet och aura 

men ville ändå koppla upplevelsen, eller minnet av den, till mötet med originalet och dess 

aura (Rickly-Boyd, 2012). De forskare som talar om existentiell autenticitet klipper ofta helt 

banden mellan objektet och upplevelsen och talar istället för att den existentiella 
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autenticiteten ger plats för ett särskilt sinnestillstånd (Wang, 1999: Reisinger & Steiner, 

2006; Rickly-Boyd, 2012; Heidegger, 1996).  

Wang (1999) delar upp existentiell autenticitet i två underkategorier: interpersonell 

och intrapersonell. Den interpersonella autenticiteten innefattar familjeband och 

kommunitet medan den intrapersonella autenticiteten menar att täcka den individuella 

känslan, upplevelsen och självuppfyllelsen. I korthet talar interpersonell autenticitet för den 

äkthet som skapas gemensamt medan den intrapersonella autenticiteten skapas inom 

turisten själv. Turismupplevelser tillsammans med familjen är, enligt Wang, ett bra exempel 

på vad interpersonell autenticitet är. De ofta ritualistiska turistupplevelserna kan få familjer 

och vänner att stärka sina band till varandra genom en känsla av samhörighet. På samma 

sätt menar Wang att även främlingar som upplever turism tillsammans kan uppleva 

interpersonell autenticitet; när främlingar möts på neutral mark med samma förutsättningar 

faller de sociala, kulturella, ekonomiska och strukturella murar som annars separerat dem 

och spontana relationer kan uppstå i en form av kommunitet.  

Den intrapersonella aspekten av turism anser Wang (1999) vara av stor vikt för 

existentiell autenticitet eftersom den intrapersonella autenticiteten syftar till själva känslan; 

avkoppling, underhållning och spänning är alla några av de många känslor som involveras i 

turistiska upplevelser som ofta skiljer sig från vardagliga upplevelser på många sätt och vis. 

Han menar att turism ofta fungerar som ett avbrott i de ibland monotona vardagliga 

rutinerna som kan ge upphov till känslan av att på något vis förlora sig själv, och en 

intrapersonell autenticitet tillåter då turisten att genomgå en upplevelse som låter hen hitta 

tillbaka till sitt sanna, autentiska jag. Wang använder till synes Heideggers (1996) teorier om 

sammanslagningen av jaget och världen utanför (Rickly-Boyd, 2012). Wang (1999) menar att 

det autentiska jaget är en blandning mellan jagets två kontrasterande delar: känslan och 

förnuftet. Han argumenterar för att en monoton vardag kan skapa obalans mellan de två 

delarna så att förnuftet överskuggar känslan och på så sätt genererar det falska jaget. 

Turism, menar alltså Wang, är en aktivitet som tillåter ett avbrott från det monotona genom 

existentiell autenticitet, interpersonell som intrapersonell.  

Reisinger och Steiner (2006) menar emellertid att trots att den existentiella 

autenticiteten har potentialen att vara själva sökandet efter det sanna jaget, kanske det 

‖sanna‖ jaget inte ens existerar. De menar istället att det sanna jaget är obeständigt, flyktigt 

och ibland transparant. Det sanna jaget skiftar till och från; turisten kan enbart tillfälligt 

vara sitt sanna, autentiska jag – men autenticiteten skiftar beroende på situation. Detta gör 

det möjligt för turisten att närsomhelst skifta mellan sitt äkta jag och sitt oäkta jag helt 

sömlöst, vilket därför motsäger tesen om det enda sanna jaget. Reisinger och Steiner 

använder sig också av Heideggers teorier och menar att turister är den perfekta katalysatorn 

för existentiell autenticitet. Detta för att Heidegger (1996) menar att världen är 

sammankopplad och att denna sammankoppling skiner igenom upplevelser och tillåter 

människor att se vad saker är och förstå varför saker görs; vi får helt enkelt en kontext som 

gör att vi människor kan se möjligheter för händelser och beteenden och på så vis bli 

observatörer, vittnen och konsumenter till dessa möjligheter som har funnits genom alla 

tider. Därför, menar Reisinger och Steiner (2006), är turister den perfekta katalysatorn för 

existentiell autenticitet då denna observation, detta vittnesmål och denna konsumtion av 

möjligheter för händelser och beteenden passar perfekt in på det turistiska beteendet – att 

vara turist är rimligtvis som att sammankoppla sig själv till det förflutna, sitt eget eller någon 

annans.  
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2.1.3 Iscensättning, falsk äkthet och konstruerad fakta 

Objektiv autenticitet och existentiell autenticitet upptar båda varsin ända av 

definitionsspektret, men i mitten hittar vi den iscensatta autenticiteten. MacCannell (1973) 

myntade termen staged authenticity – iscensatt autenticitet – och menar att turistmiljön 

ofta är iscensatt och att ‖[t]he touristic experience that comes out of the tourist setting is 

based on inauthenticity, and as such it is superficial when compared with careful study; it is 

morally inferior to mere experience‖ (MacCannell, 1973:599). MacCannell talar mestadels 

om kulturturismen och den etniska turismen där han menar att kulturer ställer ut sig själva 

för turisten att betrakta, och han framställer också turisten som dels ovetande offer till den 

‖falska‖ äktheten som iscensättandet skapar. Han skriver att turisten är på jakt efter det 

autentiska, det äkta, genom att leva sig in i urbefolkningens sanna vardag som om turisten 

själv var en del av det. I detta, menar MacCannell, söker turisten efter ‖backstage‖-området 

där urinvånaren kan vara sitt sanna kulturella jag men blir ofta utsatta för en ‖frontstage‖ 

utformad att efterlikna ett ‖backstage‖-område. Det han definierar som den ‖främre‖ scenen 

är det som personer, kulturer och etablissemang vill visa officiellt och är fasaden som ställs 

upp inför beskådande ögon. Den ‖bakre‖ scenen är den raka motsatsen, där hämningar kan 

släppas och där de sanna hemligheterna bevaras. En främre fasad som är konstruerad för 

betraktaren som bakre är alltså iscensatt och inte sanningsenlig (MacCannell, 1973, 2011).  

 

The odd social engineering I found in tourist settings involved the pretentious 

revelation of ―back region‖ procedures, even ―secrets.‖ Guides regale tourists with 

tales of ―authentic tradition,‖ factory visitors stroll along the line following the 

progress of product assembly, orchestras permit paid attendance at rehearsals, farms 

convert to bed-and-breakfasts and invite guests to participate in the harvest, morgues 

and sewers open for tourist visits. Tourists, for their part, are endlessly fascinated 

with ―society’s id.‖ I called these and similar arrangements for tourists, ―staged 

authenticity.‖ 

MacCannell, 2011:13 

 

MacCannell (1973) menar att försök görs för att efterlikna originalet, det som är äkta, och 

sedan utformas kopian för att passa det samtida, moderna samhället och beskådaren såväl 

som värden. Det som då visas, ställs ut eller upplevs blir därför iscensatt oavsett hur väl de 

än efterliknat originalet. 

Chhabra, Healy och Sills (2003) skriver däremot att äktheten i sig kanske inte är det 

allra viktigaste, utan upplevelsen av den; något som framställs och uppfattas som äkta, blir 

ofta äkta för beskådaren och upplevs som sådan. De ifrågasätter också om det verkligen är så 

ovanligt att ‖iscensätta‖ kultur, eller om det kan liknas vid det som alltid sker i en ständigt 

förändrande tid, värld och kultur. De menar även att autenticitet, oavsett om den är upplevd 

eller objektiv, kan stärka den kulturella hållbarheten genom att motivera till återkommande 

och rekommenderande turister. Chhabra, Healy och Sills nämner kulturfestivaler som 

exempel på hur iscensatt äkthet yttrar sig. I deras studie undersöker de hur Scottish 

Highland Games i North Carolina, USA, uppfattas i relation till autenticitet och äkthet. De 

menar att höglandsspelen blev iscensatta redan under tidigt 1800-tal: när England vann 

kriget mot Skottland 1749 förbjöds höglandsspelen som då varit en 900-årig skotsk 

tradition. Femtio år senare återupplivades spelen med den engelska monarken som sponsor. 

Höglandsspelen blev då till för fler än bara de skotska klanerna, och innehållet anpassades 

för att passa både skottar och engelsmän. På så vis var höglandsspelen äkta i och med att de 
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innehöll skotska traditioner i Skottland, men oäkta i och med att de anpassades för en 

engelsk publik. Höglandsspelen kom till USA när skotska immigranter bestämde sig för att 

gå samman för att fira skotska traditioner. Spektaklet lockade utomstående beskådare och 

nu är höglandsspelen ett sätt att både bejaka de skotska traditionerna samt tilltala en bred 

publik. Även om äktheten hos höglandsspelen i North Carolina kan upplevas vara autentisk 

och stärka den skotska, kulturella identiteten så är den fortfarande iscensatt. 

Av MacCannells (1973, 2011) och Chhabra, Healy och Sills (2003) olika argument att 

döma så går alltså iscensatt autenticitet att koppla till både objektiv och existentiell 

autenticitet: MacCannells (1973, 2011) idé om turisten som sökande efter autenticiteten, och 

som offer för den falska äktheten, sammanförs ganska tydligt med Benjamins (1968) idéer 

kring originalet och auran; Chhabra, Healy och Sills (2003) tveksamhet kring just den 

objektiva autenticiteten stämmer väl överens med Wangs (1999) tankar kring vikten av 

själva upplevelsen. Även Reisinger och Steiners (2006) argument kring avsaknaden av det 

enda sanna jaget tillsammans med Wangs (1999) idéer om självuppfyllelse passar in med 

både MacCannells (1968) tanke om turistens vilja att själv bli en del av det autentiska, det 

äkta, samt Chhabra, Healy och Sills (2003) resultat om hur iscensatt autenticitet kan 

förstärka känslan av den kulturella identiteten; vår identitet skiftar beroende på vad vi tar 

del av, vad vi upplever och vad som känns autentiskt för stunden genom den 

sammankoppling som knyter oss alla samman. 

I Sverige firas Medeltidsveckan varje år i Visby på Gotland, och har gjorts sedan 1984 

(Medeltidsveckan, u.å.b). Idén föddes ur tanken om folkbildning då arrangörerna menar att 

‖Medeltidsveckan grundades med en tanke om att lära ut historia genom att kliva in i den, ta 

en roll som medeltida människa och tänka kring hur denne kunde levt, ätit, tänkt och 

umgåtts‖ (Medeltidsveckan, u.å.b). Kanske kretsar idén mest kring att bejaka Gotlands 

medeltida atmosfär, men också att bevara historien om när danske kung Valdemar Atterdag 

invaderade Gotland år 1361 (Medeltidsveckan, u.å.b; Aronsson & Larsson, 2002). Slaget mot 

Valdemar Atterdag är något som återskapas varje år inför en stor publik och 2016 

arrangerades det tredje årliga stora rollspel om slaget där människor från hela världen fick 

delta (Medeltidsveckan, u.å.a). På deras informationssajt skriver de att ‖[d]e flesta av 

deltagarna bor i ett härläger i Östergravar där de under Medeltidsveckan lever ett autentiskt 

medeltidsliv‖ (Medeltidsveckan, u.å.a). Att förmedla en slags autenticitet verkar alltså vara 

något av ett mål för festivalen, och besökare förbjuds till och med att fota med blixt under 

föreställningar då det kan förstöra den medeltida upplevelsen (Medeltidsveckan, u.å.b). Det 

finns därför skäl att hävda att arrangörerna och föreningen bakom Medeltidsveckan, i och 

med deras önskan om folkbildning och löftet om autenticitet, vill hålla sig till det historiskt 

korrekta men arrangörer har emellertid erkänt att allt som sker och återskapas inte är fakta 

utan att mycket snarare är sägner och sagor och att detta kan vara bekymmersamt: 

 

Medeltidsveckans tf. verksamhetsledare Helena Håkansson menar att det kan vara ett 

bekymmer, just för att de flesta människor inte har någon möjlighet att skilja mellan 

det ena och de andra. De vet helt enkelt inte vad som är ‖på riktigt‖ och vad som bara 

är fantasi. Med andra ord är det risk att man lurar människor genom att ge 

berättelserna ett sken av sanning trots att en sådan saknas, något som kan uppfattas 

som oetiskt.  

Aronsson & Larsson, 2002:99 

  

Här råder det samklang med MacCannells (1973) syn om turisten som offer för den oetiska 

representationen av iscensatt autenticitet. Aronsson och Larsson (2002) fortsätter emellertid 

på samma spår och menar att samspelet mellan verklig historia, fiktion och den eftersökta 



 7 

autenticiteten inte alltid är konsistent. De skriver att en del av det som återskapas under 

Medeltidsveckan inte följer sägnerna till punkt och pricka utan blir anpassade för att bli mer 

historiskt korrekta, och arrangörerna lägger således värde i den materiella autenticiteten; 

frågan som Aronsson och Larsson då ställer sig är varför materiell och visuell anakronism är 

ett hårdare slag mot autenticiteten än det faktum att de händelser de vill återskapa, såsom 

dramatiseringen av brandskattningen i Visby efter C.G. Hellquists målning, troligtvis aldrig 

ens ägt rum. Till och med själva epoken som ändå ska stå i centrum i ett sådant arrangemang 

är diffust definierad och vissa år har festivalprogrammet hanterat evenemang som sträcker 

sig från vikingatid och ända till renässansen; det som alltså grundats i en idé om folkbildning 

har stadigt vidareutvecklats till något som kanske snarare kan liknas vid ett tillfälle för unika 

upplevelser, en utveckling som passar utmärkt in på den ursprungliga idén om iscensatt 

autenticitet och dess konstruktion (Aronsson & Larsson, 2002; MacCannell, 1973; Chhabra, 

Healy & Sills, 2003).  

Om upplevelsen av autenticitet kan räknas bland de viktigaste aspekterna av äktheten 

så finns det även skäl att inräkna det som människor gemensamt beslutar sig för vara äkta, 

det som Wang (1999) kallar för konstruerad autenticitet. Wang menar att äkthet kan 

etableras med tid oavsett om objektet från början egentligen är oäkta, eller myten falsk; 

äktheten landar i de värderingar som människor lägger i tingen, värderingar som blir 

sanning med tiden. På samma sätt kan stereotyper förväxlas med fakta och myter med 

historia, och detta menar alltså Wang är ett resultat av sociala konstruktioner.  

För att sammanfatta går det alltså att definiera iscensatt autenticitet som en 

representation och återskapning av originalet, fast en representation som är anpassad till 

åskådaren.  

2.2 Den svenska folktron 

I Sverige har sägner och sagor om olika väsen berättats från generation till generation, men i 

vårt nutida samhälle hör dessa sagor mer till historien än vardagen (Schön, 2000). Trots 

regionala skillnader över hela landet så finns det ändå historier och väsen som återkommer 

nationellt och har talats om i alla tider (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977). 

Många av sagorna gjorde sig påminda och förevigade i den årligt utgivna sagosamlingen 

Bland tomtar och troll (1907-), och John Bauers ikoniska målningar har gett många en 

grafisk representation av skogens väsen sedan början av 1900-talet (Jönköpings Läns 

Museum, u.å.).  

Folktron kan med förståelse räknas som ett kulturarv i Sverige (UNESCO, 2016; 

Widhe, 2016) och populariteten har alltid verkat finnas hos folket. Så sent som december 

2016 sände SVT (Sveriges Television) en julkalender i 24 delar, Selmas Saga (Simonsson & 

Roos, 2016), där handlingen kretsade kring folksägner och denna julkalender är den mest 

sedda genom tiderna (Mokhtari, 2016). 

I detta avsnitt ges en överblick på den svenska folktron och några av de vanligaste 

väsen som det berättats om, samt en förklaring kring vad kulturarv innebär och hur nostalgi 

knyter allting samman. 

2.2.1 Sagor vi känner igen 

Folktron i Sverige har varit en muntlig tradition i många hundra år och har fungerat som 

lärdomar, varningar, förklaringar och underhållning (Klintberg, 1977). Det är svårt att veta 

exakt hur länge folktron har funnits och exakt varifrån de olika berättelserna kommer och 
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hur de började, men har förmodligen berättats så länge bondesamhället upptagit större 

delen av landet (Schön, 2000; Klintberg, 1977). Mellan omkring 1850 till 1950, skriver 

Schön, har nedskrivandet och insamlandet av vittnesmål och sägner om folktron och 

skogens väsen kunnat ge inblick i hur dessa sägner vandrat vidare. Det betyder att trots 

denna insamling har alltså bara cirka hundra år av en hel historia av folksägner sparats till 

framtiden även om många av de sägner som skrivits ner troligtvis grundas i en muntlig 

tradition från långt tillbaka. De flesta svenskar bor inte längre i samma anslutning till skog 

och natur som förr i tiden och behöver därför inte skapa sig samma relation till det som 

bondesamhället en gång måste. Trots detta så lever traditionen fortfarande vidare och Schön 

skriver att han upptäckt hur folktron uppskattas som kulturarv bland befolkningen både på 

landsbygden och i städerna, och att en liten del av tron fortfarande finns kvar; skrock som att 

spotta över axeln när en svart katt korsar vägen eller att en fyrklöver skulle ge tur finns 

fortfarande närvarande i det moderna samhället.   

Den populäraste och kanske viktigaste av folktrons väsen är troligtvis tomten, i rollen 

som rådare över gårdar och tomter, och trots att detta väsen skulle kunna misstas som 

jultomten så finns ändå sägnerna om den lille, gråklädde och rödluvade hustomten kvar i 

traditionsenlig anda (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Morgonpasset i P3, 2015:06.47-08.19). 

Sägner från hela landet vittnar om tomten som en stundvis butter gårdsarbetare som ger 

förfärliga örfilar och som ibland tagit bättre hand om ett djur framför ett annat men hjälper 

till med gården om han är belåten med bonden (Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 

2015:06.47-08.19). Sägner om trollen finns också kvar i moderna tid, och även om 

människor idag är mindre benägna att faktiskt tro på dessa väsen så finns vetskapen om 

sagorna kvar (Schön, 2000; Bland tomtar och troll, 1907-). Troll tecknas ofta som groteska 

och fula, med klumpar på kroppen och med svans, men enligt folksagorna kunde trollen ofta 

se ut som människor – svansen var däremot oftast kvar i alla versioner och de flesta var 

överens om att trollen bodde i skogen eller i bergen (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Bland 

tomtar och troll, 1907-; Egerkrans, 2013). Synen på de svenska trollen kopplas kanske 

främst till John Bauers målningar som ofta förekommer i sagosamlingen Bland tomtar och 

troll (1907-) som blev ett lyft för barnlitteraturen i början på 1900-talet (Jönköpings Läns 

Museum, u.å).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. När trollmor skötte kungens storbyk. John Bauer, 1914.  
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I den svenska folktron finns också ett antal kvinnliga och ofta nyckfulla, förföriska och 

erotiska väsen, såsom skogsrået och sjörået. Sägner som finns kring dessa varierar, men 

gränsen mellan lekfullhet och grymhet brukar ofta vara lika tunn i de flesta historier. 

Eftersom de båda var rådare ingav de emellertid även mycket respekt hos de människor som 

tyckte sig leva bland dem, såsom skogsarbetare och jägare. Även utseendet speglade där de 

bodde och skogsrået, som exempel, beskrevs ofta med en rygg som var barktäck eller som en 

ihålig trädstam samt ha räv- eller kosvans (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013; 

Morgonpasset i P3, 2015:03.47-04.24).  

Även om det kan tänkas att mycket av den traditionella folktron på många sätt har 

försvunnit så finns den ännu kvar i delar av landet, till och med in på 2000-talet. Så sent 

som 2015 trodde vissa att en olyckdrabbad bit på E4:an norr, kallad för Dödens väg, är 

olycksdrabbad på grund av att vägen är byggd där oknytt bor (vägbygget norr om Gävle har 

varit omdiskuterat sedan 1980-talet och oknytt vid vägsträckan har innefattat tomtar, troll, 

vättar och vittror enligt lokalborna) och att det är därför så många dödsolyckor skett just där 

(Kasurinen, 2015). I artikeln framkommer dock en mer rationell förklaring som tyder på att 

omkörningssträckorna på just denna sträcka är kortare än dagens byggstandard och att 

förare därför lätt kan överskatta avståndet och sin körförmåga. Att tron fortfarande finns 

kvar till en viss del, och framför allt på ställen som Norrland, är emellertid kanske inte så 

märkligt med tanke på att det fortfarande finns många människor i Sverige i dag som lever i 

anslutning till skogen och som har gjort det i flera generationer. 

2.2.2 Nostalgi 

Det är tänkbart att den svenska folktron i mångt och mycket bygger på nostalgi efter en lång 

berättartradition. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs nostalgi som ‖vemodig men 

njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till ngt förlorat särsk. om längtan till vissa miljöer‖ 

(Nationalencyklopedin, 2017). Chhabra, Healy och Sills (2003) skriver att nostalgi har en 

central roll inom turism och upplevelsen av autenticitet och menar att det kan motivera till 

att uppleva kulturarvsturism. 

 

People are nostalgic about old ways of life, and they want to relive them in the form of 

tourism, at least temporarily. Nostalgia is a universal catchword for looking back. 

Lowenthal says, ―if the past is a foreign country, nostalgia has made it a foreign 

country with the healthiest visitor trade of all‖ (1990:4). Given this centrality of 

nostalgia as a motivation for tourism, it is hypothesized that satisfaction with a 

heritage event depends not on its authenticity in the literal sense of whether or not it 

is an accurate re-creation of some past condition, but rather on its perceived 

authenticity (consistency with nostalgia for some real or imagined past).  

 

Chhabra, Healy & Sills, 2003:4  

 
Nostalgi användes till en början som en medicinsk term för att förklara soldaters 

hemlängtan i krig men definitionen breddades sedan till att inkludera en sentimental 

längtan till något långt borta, en definition som innefattar både tid och rum. Tid i denna 

benämning är inte begränsad till ens egna upplevelser utan kan också appliceras på historia 

som ett kollektivt förflutet (Leong et al., 2015). Detta kan också visa på att folktron har 

potentialen att väcka nostalgi trots att de flesta i vår samtid kanske inte vuxit upp med 

folktron närvarande och påtaglig. Nostalgi visar sig även i produceringen av kopior och 

imitationer då dessa kan fungera som hyllning till originalet och det förflutna och motiverar 

till minnet och beundran av människor från förr (Denslagen & Gardner, 2009). Detta knyter 
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tydligt ihop med autenticitet, både objektiv och existentiell, i och med romantiseringen av 

originalet samt tanken om självuppfyllelse och kommunitet (Wang, 1999; Chhabra, Healy & 

Sills, 2003; Rickly-Boyd, 2012; Benjamin, 1968).   

2.2.3 Kulturarv och kulturarvsturism 

Både UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och RAÄ 

(Riksantikvarieämbetet) definierar kulturarv som både materiella och immateriella uttryck 

som har haft en påverkan på människan. Denna breda definition innefattar allt ifrån 

vrakdelar under vattenytan och fornlämningar till strukturer och berättartraditioner 

(UNESCO, 2016; Widhe, 2016). Kulturarv kan emellertid vara flyktigt då det innefattar det vi 

för tillfället väljer att bevara från det förflutna och det influeras då av de värderingar, 

insikter, perspektiv och strukturer som råder för tillfället (Tillämpat Kulturarv, u.å.; RAÄ, 

2017). Kulturarv har en funktion för identitetsskapande och är viktig för den kulturella 

identiteten och kan bidra till den sociala sammanhållningen och främja kulturella utbyten 

(Tillämpat Kulturarv, u.å.). RAÄ (2017) visar i en medborgarenkät från 2016 att cirka 50% av 

deltagarna känner att historiska platser såsom kulturarvsplatser ger dem ökad förståelse för 

vem dem är och cirka 70% känner att sådana platser ger dem en ökad förståelse för dagens 

samhälle.     

Chhabra, Healy och Sills (2003) talar om kulturarv ur ett turismperspektiv och räknar 

upp olika definitioner såsom ekonomiska aktiviteter, attraktioner som omfattar folktro, 

konst, etno- och kulturhistoria, sociala kutymer samt aktiviteter som baseras på nostalgi. 

Chhabra, Healy och Sills menar också att kulturarv, och speciellt inom turismen, är beroende 

av autenticitet – upplevd eller objektiv – och en del forskare tror att autenticiteten höjer 

kulturarvsturismens kvalitet, trots att en del forskare anser att autenticiteten är iscensatt.  

 Enligt Poria, Butler och Airly (2001) borde kulturarv inom turism ha en mer subjektiv 

definition och istället värderas utifrån turistens motivation till besöket: om personen i fråga 

besöker en plats för att hen anser att den är en del av hens kulturarv, blir platsen ett 

kulturarv. De menar alltså att enbart platsens kulturella attribut inte räcker för att definieras 

som kulturarv. Denna syn på kulturarvsturism kan självklart appliceras på alla typer av 

kulturarv, materiell som immateriell, men kan tyckas vara något abstrakt och oorganiserad 

och på så vis även svår att använda för organisationer som exempelvis UNESCO. 

Med anledning av de olika definitionerna av kulturarv (UNESCO, 2016; Widhe, 2016; 

Chhabra, Healy & Sills, 2003) är det, som tidigare nämnt, högst rimligt att inräkna den 

svenska folktron som sådant. Det kan emellertid tänkas vara svårt att dra en skiljelinje 

mellan vad som bör räknas som historiskt och vad som bör räknas som levande kultur när 

det gäller folktron. Då folktron inte längre är lika närvarande i dagens samhälle som förr i 

tiden kan folktron förmodligen räknas som historia, men traditionen finns fortfarande kvar i 

vissa delar av landet vilket tyder på att folktron fortfarande kan tänkas vara levande kultur 

(Schön, 2000; Klintberg, 1977; Kasurinen, 2015). I denna studie räknas folktrons kulturarv 

som de samlade och nedtecknade gemensamma myterna och sägnerna kring folktrons olika 

traditionella väsen (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 

2015).   

2.3 Transmedia 

Enligt Jenkins (2006) definieras transmedia som användandet av flera olika plattformer för 

att berätta en historia i flera, sammanhållande delar. Dessa medier kan vara exempelvis 
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böcker, datorer, television och radio. I dagens samhälle är det lätt att ta del av transmedialt 

berättande genom de olika medierna då de flesta av oss i västvärlden har tillgång till smarta 

mobiltelefoner, datorer, böcker etc.  

Detta avsnitt tar upp begreppet transmedia lite djupare, och ger exempel på hur 

transmedia kan användas. 

2.3.1 Transmedialt berättande och dess användning 

Jenkins (2006) menar att transmedia grundar sig i konvergent media, men konvergent 

media är något svårdefinierat (Denward, 2011). Enligt Nationalencyklopedin betyder 

konvergens ‖löpa samman‖ och ‖när delar från olika håll närmar sig varandra‖ 

(Nationalencyklopedin, 2017). Denward (2011) menar att en del hävdar att konvergens syftar 

till att föra traditionellt berättande samman med nya medier för ekonomisk vinning, men 

skriver också att konvergent media är mycket mer än så där den transmediala berättelsen är 

en av de aspekter som gör att konvergensen kan främja kulturen. Denward skriver också att 

konvergent media har blivit något av ett industriellt paradigm och att det nu är norm för 

företag att försöka anpassa sina medieprodukter för denna konverges. De som använder och 

tar del av transmediala program och berättelser både spelar och arbetar samtidigt. Linjerna 

mellan verklighet och fiktion suddas ut och detta speglas i de nya mixmediala genrer som 

uppkommit i dagens samhälle, såsom virtual reality-spel, ljudböcker och Reality TV 

(Denward, 2011; Jenkins, 2006).  

 Jenkins (2006) tar upp filmserien The Matrix som exempel när han talar om 

transmedialt berättande, för utöver de tre filmerna finns det även animerade serier, 

serietidningar och datorspel med i serien. Syskonen Wachowski skapade i och med 

biosuccéerna The Matrix-trilogin (1999-2003) en alternativ värld där allt som vi känner till 

är bara illusioner, där vi befinner oss i ‖the matrix‖ och där det i den riktiga världen 

bekämpas ett krig mellan människor och maskiner. Hela serien är ett praktexempel på hur 

transmedialt berättande fungerar, och trots att det är möjligt att förstå hela berättelsen av att 

bara titta på filmtrilogin så finns det väldigt mycket information att ta del av om världen och 

karaktärerna i serietidningarna, spelen och den animerade serien vilket berikar upplevelsen. 

Sanningen om Marika (Lägersten et al., 2007) är också ett exempel på transmedialt 

berättande; det är en dramaserie som sändes på SVT under 2007 som handlar om en kvinna 

vid namn Marika som är försvunnen sedan 2005. Samma år hittas lappar som leder till en 

konspiration kring försvunna människor i Sverige. Men Sanningen om Marika är inte bara 

en serie, utan under perioden serien sändes var det även ett spel där tittarna uppmuntrades 

att delta i sökandet efter sanningen via internet och mobiltelefon, men även det fysiska 

rummet såsom Stockholm stad. Tittarna kunde delta i onlinegrupper och tillsammans 

komma fram till konspirationsteorier om vem som kidnappat Marika och om vart hon har 

tagit vägen tillsammans med alla andra försvunna människor i Sverige som aldrig hittats 

(Denward, 2011).   

2.4 KLUB – Kiras och Luppes Bestiarium  

Högskolan i Skövdes projekt KLUB – Kiras och Luppes Bestiarium (2015-) är en 

barnboksserie med folktro som huvudtema som syftar till att belysa och främja den svenska 

folktron samt olika kulturarvsplatser runtom i Skaraborg. KLUB är ett delprojekt i KASTiS 

som i sig är ett samverkansprojekt mellan kommuner, akademi samt privat och offentligt 

näringsliv med syfte att främja kulturarv, kulturarvsturism och lokalt företagande. 
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Protagonisterna i KLUB är en ung vampyr som heter Kira och en ung hamnskiftare som 

heter Luppe. Tillsammans får de i uppdrag av en trollforskare att rädda svenska 

folktrosväsen från ett elakt bergatroll som har stulit ett bestiarium som trollforskaren skrivit, 

och som vill fånga alla väsen till sin cirkus. Som hjälp får Kira och Luppe en mobiltelefon av 

trollforskaren där all information från boken finns.  

Varje bok utspelar sig i olika städer där olika kulturarvsplatser finns representerade, 

och i varje stad finns ett specifikt väsen som Kira och Luppe måste rädda. Som exempel finns 

det en bok, Jättinnan (Vipsjö & Johansson, 2016), där Kira och Luppe räddar – som titeln 

förtäljer – en jättinna från den elake cirkusdirektören.  

I avsnittet som följer beskrivs det hur autenticitet, folktro och transmedialt berättande 

knyts samman i KLUB-projektet (Högskolan i Skövde, 2015-).  

2.4.1 Folktro i KLUB 

Som tidigare nämnt så har KLUB-projektet (Högskolan i Skövde, 2015-) folktro som tema. 

Huvudkaraktärerna är själva väsen ifrån folktro och sägner och varje bok hanterar en eller 

flera nya väsen. Tanken med temat är att främja den gamla berättartraditionen och föra den 

vidare till en ny generation. Böckerna innehåller även lokala sägner från Skaraborg såsom 

jättinnan Ålla från Ålleberg (Vipsjö & Johansson, 2016). I boken som utspelar sig i Skara, 

Trollforskaren (Erlandsson & Jensen, 2016), dyker statyer av drakar från domkyrkan i Skara 

upp och läsarna kan då hitta en symbol i boken som ger dem information om de svenska 

drakarna genom mobilapplikationen.  

Där folktron kanske lyser igenom allra mest är i mobilapplikationen där användare kan 

samla information om olika väsen genom bestiariet. Informationen är samlad ifrån flera 

olika kända forskare och författare och presenterar bland annat tomten, skogsrået och 

trollen (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977); i berättelsen har tomten en röd 

luva, skogsrået har en rävsvans och trollen har svansar, och allt detta enligt den samlade 

informationen från svenska folksagor och sägner. Syftet med informationen är att den ska 

vara tillräckligt generell för att den ska nå ut till en bred publik men tillräckligt lokal för att 

det ska vara ett lokalt turistmål. På så sätt kan nostalgin ta ut sin sanna rätt på både en 

nationell och regional nivå, trots att alla kanske inte vuxit upp med folktron i sin närhet, 

vilken kan förstärka turisternas motivation till att ta del av hela KLUB-upplevelsen 

(Chhabra, Healy & Sills, 2003; Leong et al., 2015).     

2.4.2 Iscensatt autenticitet i KLUB 

Att säga att de fakta som delges via KLUB-projektet (Högskolan i Skövde, 2015-) är iscensatt 

autenticitet är helt enligt de definitioner som tidigare presenterats (MacCannell, 1973; 

Chhabra, Healy & Sills, 2003; Aronsson & Larsson, 2002). Den information som finns i 

bestiariet är samlad från olika källor (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977; 

Morgonpasset i P3, 2015) för att vara så traditionell som möjligt, men har anpassas för att 

passa både berättelsens helhet och barn mellan åldrarna 7-10 som är KLUBs (Högskolan i 

Skövde, 2015-) primära målgrupp. I mobilapplikationen finns det 3D-figurer för varje 

karaktär man kan hitta via symboler, och 2D-illustrationer för varje typ av väsen som kan 

hittas. Eftersom karaktärerna som omnämns – såsom tomten, skogsrået och troll – har flera 

olika utseenden beroende på sägnernas ursprung (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 

1977; Morgonpasset i P3, 2015) finns starka skäl till att hävda att den utvalda 

representationen, trots influenser från olika berättelser, är iscensatt. 



 13 

Även om nostalgin i projektet redan har påpekats så är det rimligt att tro att nostalgin i 

den svenska folktron – och inom KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) – kan vara attraktiv för 

de som känner en samhörighet till berättartraditionen, oberoende om de varit nära folktron 

eller inte, och kan främja upplevelsen av självuppfyllelse. Därmed kan autenticiteten som 

upplevs inom KLUB även räknas inom ramen för existentiell autenticitet (Wang, 1999; Ricly-

Boyd, 2012). Både Chhabra, Healy & Sills (2002) och MacCannells (1973) definitioner av 

iscensatt autenticitet, tillsammans med den existentiella autenticiteten, kan hittas i KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-); de som känner sentimentalitet och nostalgi inför den svenska 

folktron kan uppfatta upplevelsen som autentisk genom att känna en starkare samhörighet 

med sitt förflutna och sitt kulturarv, medan de som söker efter autenticiteten genom viljan 

att bli en del av ursprunget och ta del av den ‖bakre‖ scenen kan uppfatta upplevelsen som 

autentisk för att den på sätt och vis utger sig för att vara det.       

2.4.3 Transmedialt berättande i KLUB 

Som tidigare nämnt så definieras transmedialt berättande som en berättelse som förmedlas 

över olika medier (Jenkins, 2006). KLUB-projektet (Högskolan i Skövde, 2015-) berättas 

över tre olika medier: böcker, mobilapplikation och fysiskt rum. I böckerna finns det 

symboler i form av anfanger som kan skannas med mobilapplikationen för att få information 

om olika väsen inom den svenska folktron, men även om specifika karaktärer inom KLUB, 

och dessa anfanger ska i framtiden även kunna hittas runtom i Skaraborgs olika städer.   

Berättelsen går att ta del av och förstå genom att bara läsa böckerna, som är själva 

stommen i upplevelsen, men hela upplevelsen får man vid användning av 

mobilapplikationen tillsammans med böckerna samt att faktiska besöka de olika platser som 

finns med. På så sätt är det möjligt att uppleva hela kulturarvet som är kopplat till KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-) och blir delaktig på ett annat sätt än om man enbart skulle läsa 

böckerna. Det som sker i mobilapplikationen påverkar emellertid inte själva berättelsen, och 

berättelsen berättas heller inte via mobilapplikationen. På det sättet skiljer sig KLUB från en 

del andra transmediala berättelser som exempelvis Sanningen om Marika (Lägersten et al., 

2007) där deltagarna får vara med och påverka historien. Mobilapplikationen i KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-) blir å andra sidan som en verklig version av det bestiarium som 

är av stor betydelse i böckerna, och specifikt den mobilversion som huvudkaraktärerna får 

som hjälpmedel till att rädda de stackars väsen som den elake cirkusdirektören är ute efter. 

Böckerna och mobilapplikationen kan tillsammans informera besökare om Skaraborgs 

kulturarvsplatser innan de åker dit och har även potentialen att förstärka upplevelsen när de 

väl är där. Kulturarvet förmedlas däremot genom alla medier och förstärks ju fler delar man 

väljer att använda.  

Transmedialiteten i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) har potentialen att förmedla 

autenticitet via nostalgi kopplat till den folktro som återges via mobilapplikationen samt de 

platser och lokala sägner som representeras i böckerna, trots att autenticiteten kan tänkas 

vara iscensatt, och i denna studie kommer det att undersökas hur detta kan påverka den 

svenska folktron.   
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3 Problemformulering 

I denna studie är undersökningen fokuserad på att se hur den svenska folktron kan påverkas 

av iscensatt autenticitet via ett transmedialt sagoprojekt som KLUB (Högskolan i Skövde, 

2015-).  

Kulturarvet i Sverige innefattar mycket: fornlämningar, byggnader, traditioner, 

litteratur, muntliga berättelser, etc. (Widhe, 2012). Folktro har varit en berättartradition i 

Sverige under många hundra år och det är rimligt att anse att det tillhör vårt kulturarv, men 

på grund av folktrons breda natur är det svårt att fastställa vad som är autentiskt och inte. 

Att alla typer av representation och återskapning av folktro borde, enligt forskarnas 

definitioner av de olika typerna av autenticitet, hamna under iscensatt autenticitet är 

emellertid tydligt (MacCannell, 1973; Chhabra, Healy & Sills, 2003; Rickly-Boyd, 2012). 

Forskarna är något oense om huruvida iscensatt autenticitet är positivt eller negativt: 

MacCannell (1973) menar att turisterna faller offer för ‖falsk‖ äkthet i deras sökande efter 

autenticitet och den ‖bakre‖ scenen. Chhabra, Healy och Sills (2003) menar å andra sidan att 

det iscensatta kanske inte är så farligt, trots allt, då det är själva upplevelsen av det 

autentiska som räknas och att det iscensatta liknar det som alltid pågår i en ständigt 

utvecklande kultur. De menar också att den upplevda autenticiteten kan vara till nytta för 

den kulturella hållbarheten genom att motivera till återkommande och rekommenderande 

besökare.  

Medeltidsveckan i Visby är ett exempel på en festival som grundades med en idé om 

folkbildning och autenticitet men som nu har vuxit till en folkkär festival där många verkar 

uppleva en typ av autenticitet som främjar kulturarvsturismen på Gotland genom ett stort 

nummer besökare varje år, även om autenticiteten är iscensatt (Medeltidsveckan, u.å.b; 

Aronsson & Larsson, 2002). En del menar dock att det kan vara bekymmersamt att 

iscensättning av historia och tradition kan skapa en förvriden syn på vad som är fakta och 

vad som är fiktion (Aronsson & Larsson, 2002). Högskolan i Skövdes kulturprojekt KLUB 

(2015-) hanterar nationella och lokala myter och sägner om olika väsen inom den svenska 

folktron men knyter ihop olika versioner från olika delar av landet och anpassar dessa till 

barn. Projektets egen kanon har ändå syftet att uppfattas som trovärdig och autentisk, och 

på så vis blandas anpassad fiktion och efterforskad historia. Det är rimligt att anse att 

nostalgi spelar en stor del i hur väl mottagna KLUBs berättelser blir, om det anpassade går 

att ha överseende med och om konsumenterna upplever någon form av autenticitet (Leong 

et al., 2015; Denslagen & Gardner, 2009; Chhabra, Healy & Sills, 2003). KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-) har som syfte att utbilda kring och främja den svenska folktron och 

kulturarvsplatser runtom i Skaraborg, men utbildningssyftet kan problematiseras av den 

iscensatta autenticiteten i och med att berättelserna är en blandning av fakta och fiktion 

(Aronsson & Larsson, 2002).  

Med anledning av den centrala betydelse autenticitet verkar ha inom kulturarv och 

kulturarvsturism, och den splittrade synen på den iscensatta autenticitetens värde, är frågan 

denna studie försöker besvara: 

 

 Hur kan förmedlandet av den gamla svenska folktron påverkas av iscensatt 

autenticitet i ett transmedialt sagoprojekt som KLUB? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara studiens fråga används en kvalitativ metod i form av intervjuer med 

museipedagoger och museiarbetare från olika museer och kulturarvsplatser i Västmanlands 

och Västernorrlands län. I samtalet med de olika museipedagogerna och museiarbetarna 

kommer sagoprojektet KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) att användas som exempel på ett 

kulturarvsfrämjande och utbildande transmedialt sagoprojekt om den svenska folktron och 

kulturarvsplatser i Skaraborg. 

Då studiens fråga kretsar kring hur den iscensatta autenticiteten i ett transmedialt 

sagoprojekt kan påverka förmedlandet av den traditionella svenska folktron väljs tre av den 

svenska folktrons oftast förekommande väsen ut för att utgöra en fast punkt för vad folktron 

innebär och för att kunna göra en jämförelse av vad som kan tänkas påverkas. De tre väsen 

som väljs ut i denna studie är tomten, skogsrået och trollet.   

3.1.1 Folktro och väsen i studien 

Information om de tre utvalda väsendena angående deras syfte, uppkomst och användning 

sammanställs från olika källor (Klintberg, 1977; Schön, 2000; Egerkrans, 2013) för att 

utgöra en grund för vad som i denna studie räknas som folktro och kulturarv. Eftersom de 

görs utifrån de nedskrivna folksägnerna finns det också anledning att mena att den 

information som delges rimligtvis omfattar någon typ av originalitet och därav också en 

objektiv äkthet (Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012; Wang, 1999).  

Sammanställningarna av dessa väsen görs för att kunna jämföra KLUBs (Högskolan i 

Skövde, 2015-) representation av dem med de traditionella skildringarna från de 

nedtecknade samlingarna av folktrons sägner och myter. Här visas skillnaderna, vad som 

lagts till och tagits bort, och vad som hänt med informationen i anpassningen till projektets 

helhet och målgrupp. Sammanställningarna ger även ett fundament för de frågor som ställs 

angående folktron och dess väsen i intervjudelen av denna studie, samt för att ge studiens 

analys en utgångspunkt. 

I denna undersökning kommer den svenska folktron att referera till den gamla 

traditionella tro som var utbredd under den tid då de flesta svenskar levde i ett 

bondesamhälle och i nära relation till naturen (Schön, 2000; Klintberg, 1977). Att betrakta 

den traditionella folktrons väsen, sägner och myter som kulturarv ger studien en fastare 

utgångspunkt och sammanställningarna som görs blir, i mångt och mycket, det som 

konkretiserar ett annars immateriellt kulturarv (UNESCO, 2016; Widhe, 2012).                 

3.1.2 Intervju och undersökning 

Själva undersökningen i studien genomförs via semistrukturerade intervjuer (Østbye et al., 

2003) med museipedagoger och museiarbetare från Västmanlands och Västernorrlands län 

som är utvalda på grund av inriktning och tillgänglighet. Museipedagoger och museiarbetare 

från Skaraborgsregionen används inte på grund av deras involvering i KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-). 

Intervjun är indelad i två delar. I den första ställs frågor angående museernas syn på 

autenticitet, dess vikt och hur museerna arbetar för att försäkra besökaren om autenticitet. 

Frågor ställs även angående folktro, både nationell och regional, och om och hur museerna 

arbetar för att förmedla den svenska folktron till sina besökare. Främst ställs frågor 

angående de tre väsen som valts ut för studien. Deltagarna får själva läsa de 

sammanställningar som gjorts och presenterats i denna studie om de olika väsendena och 
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sedan ställs följdfrågor. Museerna får frågan om de använder sig av digitala hjälpmedel för 

besökarna i sin verksamhet samt hur de arbetar för att erbjuda minnesvärda upplevelser, 

locka besökare och hur de arbetar för att få återkommande besökare. I den andra delen 

presenteras KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) som koncept med efterföljande frågor 

angående projektets uppbyggnad, syfte och framtida resultat. De får även frågan om de ser 

på KLUBs form ur en negativ eller positiv synvinkel och huruvida de tycker att folktron är 

rättvist representerad i projektet. 

Intervjuerna utvärderas senare utifrån de positiva och negativa vinklarna på iscensatt 

autenticitet (MacCannell, 1973; Chhabra, Healy & Sills, 2003; Aronsson & Larsson, 2002) 

samt de två ändarna av autenticitetens definitionsspektrum, objektiv och existentiell 

autenticitet (Benjamin, 1968; Wang, 1999; Rickly-Boyd, 2012; Reisinger & Steiner, 2006). 

Intervjuerna spelas in och transkriberas för att kunna citeras i studien. Deltagarna i studien 

är anonyma och kan välja att avbryta intervjun när som helst. Om intervjun avbryts innan 

avslut används inte svaren i studien. Innan intervjuns början läses en beskrivning upp till 

varje deltagare där hen får möjlighet att godkänna eller icke godkänna sitt deltagande i 

studien, och därmed också godkänna eller icke godkänna att intervjun spelas in och 

transkriberas. I transkriberingen markeras skratt, ohörbara delar, störande moment såsom 

ringande telefoner samt då deltagarna läser de olika texterna. Personnamn och 

institutionsnamn – och i viss mån även ortsnamn – censureras av hänsyn till deltagarnas 

anonymitet.          

3.1.3 Diskussion 

Den gamla svenska folktron vi känner till är inte längre aktiv och relevant i våra liv såsom 

den var förr i tiden, och detta på grund av ett utvecklat samhälle, urbanisering och ändrade 

omständigheter i vår samtid (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 2015). Med 

ett avstånd är det emellertid möjligt att se tillbaka på den gamla folktron som nostalgi och 

kulturarv som kan inspirera och locka. Som kulturarv har då folktron även potentialen att 

kunna användas som turistmål och stöd till en hållbar samhällsutveckling, som så mycket 

annat kulturarv (RAÄ, 2017).  

Reflektioner kring hur kulturarvsturismen bör definieras gör det emellertid mer 

problematiskt. Enligt Poria, Butler och Airly (2001) borde kulturarvsturismen definieras 

utifrån besökaren och hens uppfattning om vad som är kulturarv, och inte utifrån platsens 

(eller objektets) kulturella attribut. Poria, Butler och Airly skiljer på kulturarvsturism och 

historieturism och menar att kulturarvsturister ofta är historieturister, men att det motsatta 

inte alltid stämmer. Projekt som KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) tillhör alltså enbart 

kulturarvsturismen om besökaren känner en kultursamhörighet med den svenska folktron, 

och kanske till och med mer om de har en koppling till de lokala platser eller myter som 

representeras. I det anseendet kan det vara till nackdel att använda sig av något som är så 

regionalt som KLUB-projektet istället för något mer nationellt, speciellt när de 

museipedagoger och museiarbetare som intervjuas för studien inte befinner sig i Skaraborg 

och sannolikheten att någon av deltagarna har en personlig koppling till Skaraborg är 

troligtvis mycket liten. Folktro som tema är, å andra sidan, ett ganska generöst tema med 

kulturarv i åtanke. Trots att många av de legender och berättelser som finns i KLUB-

böckerna (Högskolan i Skövde, 2015-) är lokala så räknas folktron som nationellt kulturarv 

(UNESCO, 2016; Widhe, 2012) och borde därför kunna tilltala en bred publik, oavsett om 

man kommer från Skaraborg, från resten av Sverige eller från utlandet. 

Då den gamla folktron var en berättartradition hamnar kulturarvet efter den i 

kategorin immateriellt kulturarv (UNESCO, 2016; Widhe, 2016). Det betyder att det kan 
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vara svårt att lyckas förmedla och försäkra äkthet vad gäller den gamla svenska folktron – för 

vad räknas som äkta i något som troligtvis varit under konstant förändring medan det 

fortfarande var aktivt? Det kan tänkas att det möjligtvis går att transformera det 

immateriella till materiellt, vilket redan har gjorts i och med insamlandet och utgivandet av 

de gamla folktrosägnerna som florerade i Sverige fram till mitten av 1900-talet (Schön, 

2000; Klintberg, 1977). Om äktheten kan reduceras till den information som finns samlad 

skulle det kunna betyda att de sägner som finns nedtecknade håller någon form av objektiv 

autenticitet. De insamlade sägnerna blir originalen, och enligt Benjamins (1968) teorier 

borde därför de insamlade sägnerna även ha en aura. Det är emellertid viktigt att ha 

folktrons amorfa natur i åtanke när den kopplas ihop med autenticitet, och vara medveten 

om att de sägner som finns nedskrivna är troligtvis bara ett litet urval – ett fragment – av 

alla de sägner som berättades om de olika folktroväsen som funnits i vår historia. 

Autenticiteten bör kanske därför inte kopplas till folktron i sig, utan kanske snarare till de 

utsagor som finns från dem som faktiskt trodde på det som den gamla folktron erbjöd. Detta 

perspektiv ger grund till argumentet för att de nedtecknade sägnerna håller en objektiv 

äkthet. Den tolkning och anpassning som sker efteråt kan därför räknas som reproduktion 

av originalet, och som iscensatt autenticitet (Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012; 

MacCannell, 1973). 

När något immateriellt görs om till materiellt som sedan ska användas i turismsyfte 

hamnar rimligtvis autenticiteten i fokus. Om den gamla folktrons autenticitet kan räknas 

som de vittnesmål som finns samlade från dem som levde med och trodde på folktrons 

sägner, borde den information vittnesmålen ger stå som den objektiva autenticiteten 

(Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012; MacCannell, 1973). Den äkthet turisten känner och 

upplever då hen kommer i kontakt med dem nedskriva sägnerna borde alltså rimligtvis 

räknas som existentiell autenticitet (Wang, 1999; Rickly-Boyd, 2012). Detta är en 

simplifiering av de komplexa förhållandena mellan de två olika definitionerna av 

autenticitet, men visar på det samband som kan skapas om autenticiteten kan reduceras till 

det som finns insamlat och nedskrivet. Används den gamla folktron idag – utan att folk 

faktiskt tror – kan äktheten definieras som iscensatt. Detta enligt MacCannells (1973) 

definition då folktron inte längre lever, fungerar och värderas på samma sätt den en gång 

gjorde enligt de nedskrivna sägnerna. Det iscensatta behöver emellertid inte vara till nackdel 

– upplevelsen av existentiell autenticitet (däribland självuppfyllelse och samhörighet) kan 

potentiellt främjas av den framställda och uppfattade äktheten som kan uppstå ur iscensatt 

autenticitet (Chhabra, Healy & Sills, 2003).  

I denna studie kommer en sammanfattning av tre olika svenska folktroväsen från de 

nedtecknade sägnerna vara basen för vad som, enligt detta perspektiv, utgör den objektiva 

autenticiteten vad gäller folktrons sägner. Dessa sammanställningar kommer att jämföras 

med informationen som ges via KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-), och utifrån detta 

kommer problematiken kring folktrons autenticitet, återberättandet av sägnerna och 

anpassningen av sägnerna att diskuteras med de museipedagoger och museiarbetare som 

deltar i undersökningen.         
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4 Genomförande 

I detta avsnitt redogörs för information kring de tre olika väsen som valts ut som grund till 

den svenska folktron som kulturarv för studien, arbetsprocessen kring utvecklandet av 

bestiariet i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) samt vad för typ av frågor som ställs i 

intervjun. 

4.1 Folktrons väsen 

I studien används tre olika väsen som grund för att se hur folktron kan påverkas av iscensatt 

autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt som KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-). I 

undersökningen räknas folktrons kulturarv (och autenticitet) som den gemensamma bilden 

av de olika väsen som återfinns i de flesta skildringarna (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; 

Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 2015). De tre olika väsen som valts ut för 

undersökningen är de tre som tidigare räknats upp som bland de mest förekommande: 

tomten, skogsrået och trollet.   

4.1.1 Tomten 

Den gemensamma skildringen av tomten återger honom som en ensam rådare över gårdar 

och tomter och som ett väsen människan länge har haft en nära relation till (Schön, 2000; 

Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 2015:06.47-08.19). I många av de 

nedskrivna sägnerna om gårdstomten är han ofta vresig och butter och kan bestraffa bonden 

eller drängen om gården inte sköts; han är väldigt stark trots att han är liten som ett barn 

och kan ge elaka örfilar eller ensam bryta nacken av en ko och dessutom bära runt på 

enorma tyngder; han kräver mat och kläder av gårdsfolket och kan ruinera bonden om han 

inte är nöjd, bland annat genom att lämna gården sädesax för sädesax tills allt är borta; att 

ställa ut gröt till tomten är något som verkar vanligt och ofta vill tomten även ha en klick 

smör i. En del sägner talar om att tomten bara äter gröt om julen medan andra säger att 

tomten äter gröt året om (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Palmenfelt, 2013:00.23-00.51).  

Troligt är att tomtesägnernas huvudsakliga syfte och 

funktion var att ge varning och lärdom till bönderna och se 

till så att de höll efter sina djur och grödor så att de fick fina 

skördar och kunde leva gott – något som troligtvis 

reflekterade dåtidens samhällsnormer och regler. När 

gården sköts är tomten nöjd och hjälper till att hålla gården 

välmående. De flesta sägner där tomten visar sin 

våldsamma, hämndlystna och farliga sida återskapar 

situationer där människan varit lat eller slarvig vilket i 

längden kunde leda till en fördärvad gård (Klintberg, 1977). 

Den mest skildrade bilden av tomten är av en äldre 

man, litet som ett barn, med vitt eller grått skägg; han bär 

grå kläder och har ofta en luva som kan vara endera röd 

eller grå. En vanlig bild som ofta uppkommer är Jenny 

Nyströms skapelser av gårdstomten som ofta ger ett vänligt 

intryck även om sägnerna kan tyckas motsäga detta (Schön, 

2000).      

 

Figur 2. Tomte matar häst i stall. 

Jenny Nyström, 1945. 



 19 

4.1.2 Skogsrået 

I folksägnerna talas det om skogsrået som ett kvinnligt väsen som ensamt rår över skogen 

och naturen och är ett väsen som skogsarbetare och jägare oftast kommer i kontakt med 

(Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977; Morgonpasset i P3, 2015). Hon kan föra tur 

eller otur till jägare, kolare och skogshuggare beroende på om hon tycker om dem eller inte, 

eller om de har förorättat henne eller hjälpt henne. Därför är det, enligt många sägner, 

viktigt att vara på god fot med skogsrået. Att hon kan vara grym när hon vill råder det 

samklang om bland texterna men det kanske mest prominenta är hennes sexuella betydelse, 

och främst för männen. I sägnerna finns en kollektiv föreställning om att skogsrået är 

manstokig och gärna förför män i skogen, och att det är hennes främsta funktion; en del män 

blir förhäxade av henne och måste gå till henne varje natt, och en del stannar med henne för 

alltid. En del skaffar även familj med henne. Förr kunde folk till och med dömas till döden 

för samlag med skogsrået, trots de övervägande bevisen om att det troligen handlat om en 

erotisk dröm (Schön, 2000; Klintberg, 1977). 

Det är inte svårt att ana en bakgrund av ensamhet och sexuella fantasier när skogsråets 

funktion kommer på tal. Män som arbetade ensamma i skogen under längre tider använde 

förmodligen skogsrået som ett sätt att bejaka sina sexuella drifter. Det går också att tänka sig 

att skogsrået är en reflektion av dåtidens uppfattning om att manlig sexualitet ska 

tillfredsställas (Morgonpasset i P3, 2015:03.57-04.28). Men hon fungerade troligtvis även 

som förklaring till det som vi inte kan styra över, saker som kanske snarare handlar om 

tillfällighet än skicklighet, som när exempelvis jakten gick utomordentligt bra eller när 

kolare vaknade när kolmilan brann (Klintberg, 1977).  

Många föreställningar av skogsrået visar henne som en vacker och förförisk kvinna, 

men ibland även som en ful hagga; beroende på vart i Sverige som sägnerna berättas har hon 

antingen rävsvans eller kosvans, och hennes rygg kan endera vara ihålig som ett murket trä 

eller vara täkt av bark (Schön, 2000; Egerkrans, 2013; Klintberg, 1977).         

4.1.3 Trollet 

Trollet är ett annat väsen som länge varit populärt i vårt samhälle (Schön, 2000; Klintberg, 

1977; Egerkrans, 2013). Skildringen av trollen från de insamlade sägnerna vittnar om att 

trollen är som människor är mest. Det vill säga, trollen lever i familjer, firar högtider, sköter 

boskap, och gör nästan allt annat som människan gör. De kan till och med se ut som vanliga 

människor, fast mer välklädda (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). Enligt 

sägnerna lever trollen utanför den kristna gemenskapen, som hedningar, och skyr allt som 

har med kristendomen att göra. Människor och troll kan bo i anslutning till varandra utan 

några vidare problem, och det kan till och med vara grannsämja mellan dem. Oftare talar 

sägnerna emellertid om troll som tjuvaktiga. Utöver mat och redskap kan trollen också stjäla 

små barn och istället lämna kvar sina egna trollungar i vaggan. Dessa barn kallas för 

bortbytingar och blir upptäckta då de inte utvecklas som andra människobarn. För att få 

tillbaka sitt eget barn måste modern behandla barnet så illa att trollgummans 

modersinstinkter får henne att byta tillbaka människobarnet mot sitt eget. Detta kan, enligt 

sägnerna, förhindras genom att så tidigt som möjligt döpa barnet (Schön, 2000; Klintberg, 

1977; Egerkrans, 2013; Morgonpasset i P3, 2015). Människor kan även bli bergtagna av 

trollen, och försvinna in i skogen för att ibland aldrig återfinnas, och de som kommer tillbaka 

blir sällan som de tidigare varit (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). 

Det som märks allra mest är den utanförskap som tydligt reflekteras i sägnerna om 

trollen; att inte vara kristen, att inte passa in, att inte vara som alla andra – de som var 
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annorlunda och de med normbrytande beteende kunde förklaras med hjälp av trollsägnerna. 

Av sägnerna att döma så är det också rimligt att tro att trollet blev folkets svarta får, det 

väsen som människorna kunde skylla på när något gick fel (Schön, 2000; Klintberg, 1977).  

Vad gäller bilden av troll så finns det olika uppfattningar. Utöver bilden av att trollen 

kan se ut som vanliga människor vittnar andra om att det som särskilde troll från människan 

var svansen. En del sägner säger emellertid att troll var ohyggligt fula och mycket stora, 

nästan som jättar (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). I vår tid kan det tänkas 

att bilden av troll ofta inspireras av konstnärer som John Bauer, där trollen ofta har bulliga 

näsor, stora öron, svans och mycket hår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kiras och Luppes Bestiarium 

I Kiras och Luppes Bestiarium (Högskolan i Skövde, 2015-) får läsarna möta en rad olika 

väsen från den gamla svenska folktron. Kira och Luppe är själva folktroväsen där Kira är en 

vampyr, och Luppe en hamnskiftare. Berättelsens antagonist är ett elakt bergatroll som vill 

fånga in andra väsen från den gamla folktron för att visa upp på sin cirkus. För att hitta alla 

väsen använder han sig av ett bestiarium han stulit från en trollforskare.  

Bestiariet är det som läsaren kan ta del av via KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) 

mobilapplikation där information om folktrons olika väsen går att hitta, spara och läsa. 

Projektet har för avsikt att vara underhållande men även att lära ut om den gamla svenska 

folktron, men informationen är anpassad för att lämpa sig för barn mellan åldrarna 7-10 år.  

4.2.1 Källor och anpassning 

De källor som använts vid framställandet av informationen i KLUBs (Högskolan i Skövde, 

2015-) bestiarium är samma som tidigare nämnts i denna studie. Folklivsforskare som Ebbe 

Schön (2000) och Bengt af Klintberg (1977) har använts som källor, tillsammans med den 

nyare utgivna samlingen Nordiska Väsen av Johan Egerkrans (2013). Lokala källor från 

Figur 3. Bortbytingarna. John Bauer, 1913. 
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hembygdsföreningar och museer har också använts som material för de lokala sägnerna och 

myterna. 

Trots efterforskningen anpassas ändå texterna i KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) 

bestiarium för att lämpa sig för projektets målgrupp, vilket är barn i åldrarna 7-10 år. På 

grund av anpassningen försvinner således några av de detaljer som annars kunde berättas 

kring de olika väsendena, detaljer som rimligtvis inte passar sig för barnunderhållning. På 

samma sätt har dessa detaljer plockats bort för att deras sensmoraler kan tänkas vara för 

svåra för barn att förstå, såsom tomtens samhällsriktiga uppfostringssyfte, skogsråets 

sexuella funktion och trollens symbolism för mentaliteten mot det annorlunda.  

Folktron i KLUB har syfte att underhålla men saknar syftet att lära ut, att varna och att 

förklara såsom folktron en gång gjorde (Klintberg, 1977) då karaktärerna har reducerats till 

fiktiva karaktärer snarare än mytologiska varelser. Emellertid finns syftet att lära barn om 

dåtidens folktro och dess väsen.  

4.2.2 Tomten 

I KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) beskrivs tomten som någon som hjälper till i ladugårdar 

och stall. Han är butter och vresig, precis som i folksägnerna, och han beskrivs även som en 

gammal man som är stort som ett barn (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). Det 

som däremot utelämnas i KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) information om tomten är 

hans fysiska styrka och hans krav om en välskött gård. KLUBs bestiarium nämner tomtens 

förkärlek till gröt, men i texten beskrivs det hur gröten enbart serveras över jul. I sägnerna är 

det lite mer blandande meningar om huruvida tomten enbart äter gröt på julen eller under 

hela året (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013; Palmenfelt, 2013:00.23-00-51). 

Att KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) fastställer julafton som tiden då tomten vill ha gröt 

beror på kopplingen mellan julen och tomtegröten (risgrynsgröt). Tomtens benägenhet att 

straffa drängen och bonden nämns enbart i sammanhang då tomten inte får något smör på 

sin gröt, och då beskrivs straffet som en hård örfil. Att tomten kunde både döda djur och 

ruinera bonden nämns inte alls. I KLUB har alltså tomtens funktion som samhällsnormativ 

kompass exkluderats helt. Om tomten står det i bestiariet:  

 

Tomten hjälper ofta till i ladugårdar och stall. Han är mycket gammal men stor som 

ett barn och kan lätt bli arg. På julen vill tomten att gårdsfolket ska ställa ut gröt till 

honom. Glöms han bort kan han bli riktigt arg och faktiskt dela ut en och annan örfil. 

Gårdstomten och Jultomten ska inte förväxlas. Jultomtemyten har ett kristet helgon 

som ursprung, medan gårdstomten är en gammal rådare, alltså väktare, med namn 

efter platsen där huset står – tomten. 

 
Persson & Vipsjö, 2016-. 

4.2.3 Skogsrået 

KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) version av skogsrået beskriver henne som ett ensamt 

väsen som råder över skogen. Hon kan ge tur åt dem som hon tycker om medan hon kan ge 

otur till dem om hon känner sig förorättade, vilket överensstämmer med de nedtecknade 

sägnerna som finns om skogsrået (Schön, 2000; Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). Hennes 

utseende i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) överensstämmer också med sägnernas utsagor 

där hon är en vacker kvinna fast med ryggen som en ihålig trädstam eller barktäckt, samt att 

hon har ko- eller rävsvans (Schön, 2000; Egerkrans, 2013). 
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I KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) nämns emellertid ingenting om skogsråets 

sexuella natur eller hennes våldsamhet, och trots att dessa ämnen skulle kunna närmas i 

barnlitteratur så har de uteslutits. Hennes yttersta syfte är i KLUB att vaka över skogen och 

djuren. I bestiariet står det om skogsrået: 

 

Ett skogsrå är en rådare över skogen, alltså en väktare. Hon är alltid en kvinna och 

lever ensam. Skogsrået är nyckfullt och kan ge tur till jägare och skogsarbetare om 

hon tycker om dem, men kan också ge otur när hon känner sig förorättad. Ofta dyker 

hon upp som en vacker kvinna, men med ko- eller rävsvans. Ibland sägs hennes rygg 

vara endera av bark eller ihålig som på en murken trädstam. Skogsråets tendens till 

lynnighet visar sig på olika sätt. Ibland kan hon förvränga synen på dem som går in i 

skogen så att de går vilse. Om du misstänker att du har blivit förtrollad av skogsrået 

så ska du prova att vända ut och in på din jacka, då hittar du säkert till den rätta 

stigen igen. 

 
Persson & Vipsjö, 2016-.      

4.2.4 Trollet 

Troll är i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) väldigt olika varandra. Trots att det i sägnerna 

mestadels talas om troll som en typ av väsen (Schön, 2000; Klintberg, 1977) kategoriseras 

troll i KLUB som både skogstroll och bergatroll och räknas som två olika typer av troll 

(Högskolan i Skövde, 2015-). Bergatrollen är i KLUB generellt större än skogstrollen och det 

beskrivs att det är bergatrollen som bergtar folk medan skogstrollen, som kan se ut som 

människor fast med svans, kidnappar människobarn och byter ut dem mot sina egna 

trollungar. 

 

Bergatrollen lever som namnet säger i bergen. De är ofta större och fulare än andra 

troll och även mycket giriga, inte minst efter guld. En gång i tiden var människor 

rädda att bergatrollen skulle äta upp dem. Att detta skulle ha inträffat är dock 

obekräftat. Människor sägs ibland ha blivit ‖bergtagna‖ av trollen. I de fall där 

bergtagna kommit tillbaka till människorna har de aldrig blivit som de förut varit.  

 
Persson & Vipsjö, 2016-. 

 

Enligt KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) kanon är bergatroll giriga och gillar saker som 

glittrar medan trollen rent generellt, i de gamla sägnerna, ofta troddes vara rika sedan innan 

(Schön, 2000; Klintberg, 1977). I KLUB beskrivs det även att en del troll är kameraskygga 

och är duktiga på att kamouflera sig, så pass duktiga att det ryktas om ‖osynlighetshattar‖. I 

de gamla sägnerna talas det en del om just osynlighetshattar, men där förklaras det att 

hattarna faktiskt gör trollen osynliga så de kan gå på festligheter de egentligen är objudna till 

(Klintberg, 1977; Egerkrans, 2013). 

 

Skogstrollen lever som namnet säger i skogen, ofta tillsammans i stora familjer. De är 

betydligt mindre än bergatrollen och vissa är så lika människor att det knappt går att 

se någon skillnad – om de gömmer svansen. Berättelser finns om att människobarn 

blivit kidnappade av en trollmora som istället lämnat kvar sin egen unge. Dessa 

trollungar kallas för bortbytingar. 

 
Persson & Vipsjö, 2016-. 
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Angående trollen i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) talas det om varken utanförskap eller 

kristendom, och trots att berättelsens antagonist är ett bergatroll så beskrivs inte trollen i sig 

som antagonistiska på samma sätt som i folksägnerna (Schön, 2000; Klintberg, 1977; 

Egerkrans, 2013).  

4.3 Deltagare och intervjufrågor 

Fyra museer i Västmanland och Västernorrland deltar i studien där en museipedagog eller 

museiarbetare från varje museum intervjuas angående autenticitet, folktro och KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-). Till studien har museiarbetare och museipedagoger som har en 

förkunskap av och bakgrund i folktro och folksägner valts ut för att skapa utrymme för en 

djupare och mer analytisk diskussion kring folktron.  

Intervjun är indelad i två delar där första delen handlar om deltagarnas syn på 

autenticitet och folktro samt hur de som museer arbetar för att få återkommande besökare. 

Den andra delen av intervjun handlar om KLUB där frågorna kretsar kring projektets 

representation av den gamla svenska folktron och eventuella fördelar och nackdelar med att 

presentera folktron på detta sätt. Varje deltagare får en beskrivning av intervjun uppläst för 

sig innan själva intervjun påbörjas där deltagarna även får möjligheten att godkänna sitt 

deltagande i intervjun och därmed godkänna att den spelas in och transkriberas.  

I del ett ställs frågor som handlar om museets syn på folktro och autenticitet, hur de 

arbetar med folktron och att få återkommande besökare, vad folktro betyder för deltagaren 

samt hur deltagaren ser på svensk folktro, dess användning och betydelse. Efteråt får 

deltagaren själv läsa om de tre olika väsen som har valts för att vara med i denna studie 

varpå frågor ställs angående den information deltagaren får ta del av. Deltagaren får frågan 

om informationen är korrekt, om det finns någon information som inte tagits med och om 

hen känner till andra sägner om de olika väsendena.  

Till del två presenteras KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) där böcker och 

mobilapplikation visas. Efteråt får deltagaren frågor kring hens uppfattning om projektet, 

om huruvida den representation av de olika väsendena som ges är korrekt, om detta sätt att 

utbilda om den svenska folktron samt om hur projektet hanterar folktro och folksägner.  

Del två innehåller även frågor angående skillnaden mellan de två representationerna 

av de tre väsendena, huruvida folktron bör anpassas till barn – eller anpassas 

överhuvudtaget – och vad de tror händer med autenticiteten när informationen anpassas. 

Vidare ställs även frågan om vilken påverkan de tror att ett projekt som KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-) kan tänktas ha på förmedlandet av den gamla svenska folktron. 

Se appendix A för fullständig lista på intervjufrågor.     
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5 Utvärdering 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den utförda studien och följs sedan av en analys av 

resultatet samt en slutsats med syftet att besvara studiens frågeställning 

5.1 Studien 

Denna studie utfördes med syftet att besvara frågan om hur förmedlandet av den gamla 

svenska folktron kan påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt 

som KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-).  

Studien utfördes genom en rad intervjuer med museipedagoger och museiarbetare från 

Västernorrlands och Västmanlands län där fokuset låg på folktro och autenticitet, dess syn 

på folktro och autenticitet samt deras syn på dessa aspekter i förhållande till KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-). I studien deltog sju informanter från fyra olika institutioner, 

varav en var ett bibliotek mitt i processen att slås samman med ett museum.  

Nedan följer en presentation av deltagarna samt en problematisering av studiens 

genomförande.    

5.1.1 Deltagare 

För att besvara studiens frågeställning användes en kvalitativ metod där sju informanter från 

fyra olika institutioner deltog i en intervju i två delar. Tre av dessa institutioner var museum 

medan en var ett bibliotek i processen att slås samman med ett museum. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades (se fullständig transkribering i appendix B). 

Alla studiens deltagande informanter har någon form av bakgrund inom den gamla 

svenska folktron, berättelsetradition samt autenticitet, och detta är den huvudsakliga 

anledningen till varför just dessa fyra institutioner fick förfrågan att delta i denna 

undersökning. Främst söktes museipedagoger för en djupare diskussion angående 

anpassningen av den gamla svenska folktron till barn men av tillgänglighetsskäl är 

majoriteten av informanterna museiarbetare varav en har arbetat tillfälligt på ett museum, 

med särskilt fokus på folktro och barn.    

5.1.2 Intervju 

Fyra intervjuer genomfördes i studien där två intervjuer enbart hade en informant var 

medan de andra intervjuerna hade två eller fler informanter. Tre av fyra intervjuer 

genomfördes på de institutioner informanterna arbetade på, medan en intervju genomfördes 

på annan plats än det aktuella museet men som ändå var deltagarens arbetsplats.  

För att få ett naturligt flöde i intervjuerna följdes en semistrukturerad intervjuform 

med plats för spontana följdfrågor samt med en punkt för övriga kommentarer och öppen 

diskussion i slutet av intervjudel 2. Intervjuerna var uppdelade i två delar med en paus 

däremellan. Presentationen av KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) för intervjuns andra del 

genomfördes innan inspelningen av intervjudel 2 påbörjades så att informanterna fick ta sig 

den tiden de behövde för att gå igenom materialet som visades, med böcker och 

mobilapplikation.  

Varje inspelad del i de fyra intervjuerna sträcker sig mellan cirka 30-60 minuter och 

ger den totala medellängden för varje intervju cirka 88 minuter. 
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5.1.3 Problematisering av genomförande 

Kontakt och bokning med de olika museipedagogerna och museiarbetarna skedde en och en 

där inbokning av intervju involverade en informant på varje institution. Det dök emellertid 

upp fler deltagare under två av intervjutillfällena, vilket blottar en viss brist i genomförandet.  

Vid varje intervjutillfälle, innan inspelningen och intervjun påbörjades, fick 

informanterna ta del av studiens syfte, intervjuns struktur samt att de alla är anonyma i 

studien. De fick också ta del av informationen att de hade friheten att avbryta intervjun 

närhelst de ville samt att deras svar inte skulle användas om de valde att avbryta innan 

intervjuns avslut. Informanterna fick även tillfälle att godkänna att intervjun spelades in och 

transkriberades, ett godkännande som krävdes innan inspelningen påbörjades.  

På grund av att några av intervjuerna genomfördes på platser som inte var tillräckligt 

isolerade och privata möjliggjordes det för andra att ansluta sig till intervjun oannonserat. 

Detta ledde till att två av studiens deltagare inte fick ta del av den inledande informationen 

innan deras deltagande i intervjun. Båda dessa deltagare lämnade även intervjun innan 

avslut men var emellertid oinformerade om att deras svar, vid händelse av avbrott innan 

avslut, i själva verket inte är ämnade för att användas i studien – vilken i efterhand kan 

tänkas inte ha varit deras intention. På grund av detta hänger deras svar i en gråzon mellan 

att vara bortfall och ha fullvärdig medverkan.  

I efterhand skickades informationen till dessa deltagare, som båda godkänt sitt 

deltagande samt att intervjun spelas in och transkriberas, men på grund av deras unika 

omständigheter av att inte ha haft samma förutsättningar vid intervjun som majoriteten av 

deltagarna så kommer dessa att ingå i en egen deltagarkategori. De deltagare som fått ta del 

av den inledande informationen innan intervjun placeras således i Kategori 1 (K1) medan de 

deltagare som fått ta del av den inledande informationen efter intervjun placeras i Kategori 2 

(K2).  

5.2 Sammanställning av intervjusvar 

I följande parti redogörs för sammanställningar från samtliga intervjuer och intervjudelar. 

Här presenteras resultatet fråga för fråga och svaren ordnas efter deltagarkategorier K1 och 

K2.   

5.2.1 Intervjudel 1 

Del 1 av intervjun behandlar folktro, museets hantering av sägner, museets besöksstrategi 

samt museets syn på äkthet och autenticitet. I denna del får informanterna även ta del av de 

tre sammanställningar som gjort för tomten, skogsrået och trollet, följt av frågor kring de 

olika texterna och deras innehåll.  

 

Tycker ni att det är viktigt att som museum kunna försäkra äkthet och autenticitet?  

 

K1: Bland deltagarna i deltagarkategori 1 är det konsensus om att det är viktigt att kunna 

försäkra och förmedla äkthet och autenticitet på museerna. En av informanterna 

kommenterar emellertid att det är viktigt att komma ihåg att ‖[h]istoria är ju inte det som 

skedde, utan historia är ju det som skrevs ner‖ (Appendix, LI), i meningen att poängtera 

svårigheterna kring att förmedla autenticitet ur ett historieperspektiv. 
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Vidare menar en av deltagarna att hen känner ett uppdrag i att lära ut om historia och 

‖inte fantisera så mycket‖ (Appendix, LXXXV), men att det kan vara nödvändigt att 

‖förenkla det lite, men ändå inte gå ifrån sanningen‖ (Appendix, LXXXV).     

 

K2: Ingen av deltagarna från K2 närvarar vid denna fråga.   

 

Hur arbetar ni för att försäkra äkthet och autenticitet? 

 

K1: Här svarar samtliga informanter att de arbetar utifrån efterforskningsmaterial som har 

en historisk grund. En av deltagarna erkänner att hen inte har så stor kunskap inom just 

folktron hen då arbetade med, men att efterforskningar ändå gjorts. En annan deltagare 

menar att det är viktigt, speciellt när det gäller sägner, att ‖försöka hitta ursprungskälla och 

situationen som den samlades in‖ (Appendix, LI). En deltagare lägger mycket fokus på 

arkeologiska undersökningar och efterforskningar och menar att deras arbete hela tiden 

uppdateras ju mer som upptäcks rent arkeologiskt om de kulturarvsplatser de som museum 

förvaltar.  

Några av informanterna menar emellertid att det är svårt att egentligen veta, och en 

säger, ‖[v]i kan läsa på, vi kan prata med varandra, vi kan intervjua, vi kan försöka, vi kan 

göra… experiment, men egentligen har vi ju ingen aning‖ (Appendix, LXXXV). De menar 

också att de försöker sålla bort det som de direkt kan hävda är påhittat för att dementera 

gamla myter, men att de ibland helt enkelt får göra så rimliga gissningar som möjligt – vi är 

trots allt alla människor, då som nu.  

 

K2: Ingen av deltagarna från K2 närvarar vid denna fråga.   

 

Hur arbetar ni för att få återkommande besökare? 

 

K1: Samtliga informanter uppger att de ofta riktar sig mot barn och ungdomar genom att 

bjuda in skolklasser och följa läroplaner. De menar att de vill väcka intresse hos barnen och 

ungdomarna så de kanske blir ‖missionärer och tar med sig sina släktingar och vänner 

runtomkring‖ (Appendix, LII).  

En av deltagarna uppger emellertid att dålig tillgänglighet har orsakat svårigheter för 

besöksstrategier, däribland att få skolklasser att faktiskt besöka museet. Hen uppger dock att 

museet är under omflyttningsprocess och att de förväntas kunna locka fler besökare – 

däribland barn och ungdomar via skolor – till de nya lokalerna, en plats som dessutom 

skapar bättre kontext till de kulturarvsplatser museet förvaltar. 

En deltagare menar även att deras sommarutställningar, som ändras varje år, lockar 

fler och nya besökare på grund av att det inte alltid är samma utställning.  

 

K2: Ingen av deltagarna från K2 närvarar vid denna fråga.   

 

Använder ni er av digitala hjälpmedel på ert museum? Om ja, vilka och hur? 

 

K1: Generellt är det mycket få av deltagarna som uppger att de använder sig av digitala 

hjälpmedel på de olika institutionerna. En av deltagarna uppger att de har ansökt om 

ekonomiskt stöd för att kunna utveckla en digital del av museet som de önskar ska kunna bli, 

genom att digitalisera och samla fysiskt och arkiverat material, som ett resurscentrum för 

efterforskning inom deras specifika område. Deltagaren uppger även att de har blivit 
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beviljade detta ekonomiska stöd. I ansökan, som deltagaren frivilligt delat med sig av för 

användning i denna studie, skriver deltagaren,  

 
I vårt arbete med att flytta häxutställningen till [Namn] Folkhögskola vill vi få 

tillstånd en fördjupad samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och Museer, ABM sektorn, 

för att kunna utveckla och skapa ett resurscentrum genom att samla den kunskap 

som redan finns om häxprocesserna lokalhistoriskt, nationellet [sic] och 

internationellt, men som också skulle kunna utvecklas till ett forskningscenter som 

kan stimulera till forskning inom detta område.  

 
Appendix, VII-VIII.  

 
Andra deltagare uppger att de, i en ny visning, använder sig av en projektor för att kunna 

visa en profilkarta samt en 3D-bild över deras kulturarvsplats.  

En annan deltagare uppger att de har använt sig av traditionella hjälpmedel såsom 

ljudfiler som komplement till faktatexter men att de även har varit involverade i projekt som 

exempelvis utvecklandet av datorspel. Projekten har tyvärr inte fullbordats på grund av 

tekniska begränsningar.  

 

K2: En av deltagarna poängterar att de har kunnat använda sig av iPads, men fullföljer aldrig 

tankegången. I utbytet av ord mellan denna deltagare och en deltagare från K1 går det att 

tolka det som att denna typ av teknologi inte används tillräckligt mycket för att hävdas vara 

ett digitalt hjälpmedel.     

 

Vad betyder folktro och folksägner för dig? 

 

K1: Här är deltagarna inte lika överens som tidigare frågor. En del poängterar att folktron, 

och berättartraditionen som omsluter den, är del av det svenska kulturarvet och andra vill 

poängtera vikten av själva berättandet snarare än vad som berättades. En deltagare pratar 

också om hur vi människor än idag har ett behov av att omringa oss med berättelser, och 

deltagaren säger, ‖och jag tror att det är tillbaka till att sitta runt elden och känna en 

samhörighet som vi förlorat väldigt mycket‖ (Appendix, LIII).  

Att folktro var ett sätt att förklara något som kunde verka oförklarligt, eller att 

berättartraditionen i kombination med ljusspel, mörker och andra naturliga fenomen kunde 

ge upphov till en livlig fantasi som berikade en svår vardag, är något som omnämns av flera 

informanter. En deltagare säger, ‖jag fascineras också att man faktiskt förr… att det var… att 

det bara var så […] Och jag tycker att det finns nått väldigt värdefullt i det‖ (Appendix, 

XXIX). Samma deltagare säger även, ‖om man… verkligen, verkligen tror på det eller om 

man… tänker att det är en fantasivärld, det spelar mindre roll‖ (Appendix, XXIX), för att 

belysa vikten av att tillåta fantasi i vardagen.  

 

K2: En deltagare menar att folktron kan hjälpa oss att ‖förstå hur dom tänkte och förstå 

vilka rädslor som fanns och förstå… ja men, strukturer i samhället genom det här också‖ 

(Appendix, LIII).  
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Vad har du för syn på traditionell svensk folktro, dess användning och betydelse för det 

dåtida samhället?  

 

K1: De flesta svar kretsar kring att folktron användes i pedagogiskt syfte, oavsett om det var 

att varna människor från att drunkna genom att använda sig av Näcken eller förklara saker 

som gemene man inte förstod. Flera hävdar också att det troligtvis var ett sätt att visa 

respekt för naturen, och att lära om respekt för naturen. Många menar även att sägnerna 

troligtvis var till största del riktade mot barn. 

En del deltagare talar om folktron som ett sätt att ibland skylla ifrån sig. Borbytingar 

nämns som ett exempel på sätt att förmildra omständigheter och avsäga sig ansvaret som 

förälder till ett barn som kanske inte utvecklas som andra barn. En annan deltagare nämner 

också folktrons roll att cementera allmängiltiga regler för hur människor ska bete sig i 

samhället. Hen menar även att vi använder oss av sägner än idag, om än andra sägner, med 

samma syfte och säger, ‖[e]gentligen är det ju samma… grundläggande behov av att ha en 

gemensam syn på nått‖ (Appendix, LIV).  

En av informanterna vill göra en koppling mellan folktrons väsen och samhällsynen 

som rådde under tiden då dessa väsen var en del av människans vardag. Hen nämnde 

skogsrået som exempel på väsen med karaktäriska drag som passar in på dåtidens kristna 

syn på den farliga och förföriska kvinnan, som en varning för hur kvinnor inte skulle vara. 

En annan informant menar att folktron användes för att skapa tradition genom 

berättelser, och att den var mycket viktig. Hen menar även att vi idag tappat mycket av 

denna tradition på grund av ett generationsskifte samt på grund av att televisionen inträdde i 

våra hem och tog över berättartraditionen.  

 

K2: En informant menar att folktron kanske fungerade som komplement till religioner och 

att ‖religionen förklarar dom här stora sakerna på nå [sic] vis, och folktron förklara det 

vardagliga‖ (Appendix, LIV). 

En annan säger att väsendena som finns inom den gamla folktron är förmänskligade, 

att det är en reflektion i oss själva för att vi ska känna igen oss i dem.     

 

Vilka sägner har varit mest prominenta i det här området? Är det sägner ni 

vidarebefordrar på ert museum?  

  

K1: Deltagarna från Västernorrland svarar nästan alla att sägnerna om vittror – vittra – har 

varit dominanta i deras områden, på grund av den gamla fäbodskulturen. En av deltagarna 

vill emellertid mena att de sägner som har varit prominenta i just hens område har varit de 

om Blåkullafärderna. 

Deltagarna från Västmanland talar om sägner om Gruvfrun som de mest prominenta 

sägnerna i området då området varit viktig för gruvdriften i många hundra år. 

Samtliga deltagare menar att dessa sägner är något som flitigt förmedlas på de olika 

institutionerna.   

 

K2: En av deltagarna påpekar även att sägner om skogsrået varit prominenta i dess specifika 

område. 
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Arbetar ni aktivt med att förmedla den gamla svenska folktron? Om ja, hur? 

   

K1: Majoriteten av deltagare uppger att den gamla svenska folktron förmedlas aktivt på de 

olika institutionerna. En del deltagare menar att de har berättarstunder där de för sägnerna 

vidare, andra menar att de inkorporerar dem i deras dagliga vandringar eller har speciella 

vandringar för just folktron. Några nämner också hur folktron är så etablerad på deras 

institution så att de själva lever med den i sin vardag. 

Endast en informant uppger att de inte arbetar så aktivt med att förmedla folktron. 

Material finns att hitta, och hen uppger att de ibland arbetar tillfälligt – men inte aktivt – för 

att sprida materialet.  

 

K2: En informant nämner ett sätt de för folktron vidare, vilket är genom att dramatisera 

vissa sägner för olika grupper och sedan uppmuntra dem att ta sägnerna vidare till sina 

familjer för att diskutera dem.   

 

Anser du att denna representation av tomten är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer? 

 

K1: Efter att deltagarna har läst sammanställningen av tomten svarar samtliga att de tycker 

att representationen stämmer med det som de har läst och hört tidigare om väsendet. 

En informant nämner emellertid att det finns två olika typer av tomtar – ett väsen som 

är självständigt och ett väsen som är skapat. Hen uppger att det finns sägner som pekar på 

att gårdstomten kan skapas genom magi.  

 

K2: Samtliga deltagare anser att representationen är korrekt, men en deltagare påpekar att 

den är korrekt i relation till den gamla folktron men att barn idag kanske skulle ha svårt att 

känna igen denna tomte: ‖om man skulle säga tomte till ett barn idag skulle dom ju tänka sig 

Sankt Nikolaus‖ (Appendix, XCIV).  

 

Finns det någon information som saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: En del av informanterna svarar att de inte känner att något saknas. En deltagare nämner 

att hen hört talas om att en vanlig detalj om tomten är att hans favoritdjur i stallet är hästen. 

En deltagare belyser skillnaden – och likheten – mellan tomten och vätten och menar att 

gårdstomten ofta är den snälla och hjälpsamma medan vätten är den elaka och buttra.    

 

K2: En deltagare vill även tillägga Tomten av Viktor Rydberg (1881) och 1800-talets 

romantisering av tomten som en viktig komponent i vad väsendet har präglats av. 

 

Känner du till andra sägner om tomten? Om ja, vilka? 

 

K1: En del informanter har ingenting att tillägga på denna punkt, men talar ändå om tomten 

och gröten. En deltagare nämner att gröten är viktig, men att man inte får ge tomtarna ‖för 

mycket heller för då kan dom bli stor och stursk och så och inte vilja jobba‖ (Appendix, LIX).  

 

K2: En deltagare menar att det finns sägner om att tomten ibland kan bli så odräglig att 

herrskapet är tvunget att flytta från gården, men att tomten då kan sitta längst bak på 

flyttlasset och följa med ändå. Hen nämner också sägnen som säger att om man ger tomten 
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för fina kläder så kan han bli för mallig för att arbeta. Samma deltagare nämner även hur 

sägner om tomteflätor som inte går att få upp är fortfarande förekommande. Hen säger, 

‖kommer ju då och då folk som berättar om det här med tomteflätor och det är i nutid, att 

man inte kan få upp dom här flätorna och det finns ingen förklaring till dom‖ (Appendix, 

LX).    

 

Anser du att denna representation av skogsrået är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer? 

 

K1: Efter att ha tagit del av sammanställningen om skogsrået svarar samtliga informanter att 

informationen anses vara korrekt. 

 

K2: En deltagare vill tillägga att medan sammanställningen tydligt beskriver synen på den 

manliga sexualiteten, delger den ingenting om kvinnans sexualitet. Hen menar att skogsrået 

kan spegla dåtidens rädsla för den kvinnliga sexualiteten, att skogsrået är motsatsen till hur 

en kvinna ska vara enligt dåtidens samhällsnormer.  

 

Finns det någon information som saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: Majoriteten av deltagarna menar att de inte kan komma på någon information som kan 

tänkas saknas. 

En deltagare nämner dock, ‖om man har blivit bortlockad av skogsrået och tappat bort 

sig i skogen så ska man klä av sig naken och så sätta på sig alla kläder ut och in och bak och 

fram. Då tappar hon greppet över en och då ser man vägen hem‖ (Appendix, LXI).   

 

K2: En deltagare menar att man ibland kan höra skogsrået, och att hon då låter lite som en 

spillkråka. 

 

Känner du till andra sägner om skogsrået? Om ja, vilka? 

 

K1: Här nämner en annan deltagare sägnen om att vända kläderna ut och in om man har 

blivit förvillad av skogsrået.  

 

K2: En deltagare nämner hur sägner om skogsrået kan tala mer för en sensmoral att ta hand 

om varandra än om sexuella drifter, till exempel där skogsrået har fått hjälp av skogsarbetare 

och sedan belönat dem med en bra jakt. Samma deltagare nämner även sägnen om att 

skogsrået kan luras iväg av tibast och vänderot, och således bryts förtrollningen som kan ha 

lagts över en intet ont anande man.   

 

Anser du att denna representation av trollen är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer? 

 

K1: Majoriteten av deltagarna tycker, efter att ha läst sammanställningen om trollen, att 

informationen är korrekt. En menar emellertid att informationen om trollen passar bättre in 

på beskrivningen av vittra i de norra delarna av landet.  

Deltagaren säger även att det finns två typer av troll där en är den förkristna versionen 

som kan kopplas samman med jättesägnerna, och den andra är den efterkristna som kan 
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förliknas med vittra – ena är uråldrig och inte längre levande medan den andra lever 

parallellt med människan. 

Samma deltagare menar även att synen som ges i sammanställningen kan ha varit 

problematisk och menar att södra Sveriges dåtida möjliga syn på troll stämmer överens med 

norra Sveriges dåtida syn på det samiska folket. 

 

K2: En deltagare nämner också den möjliga kopplingen mellan trollsägnerna och den dåtida 

synen på olika folkgrupper, och här det romska folket. Samma deltagare vill även mena att 

dagens syn på troll troligtvis är starkt influerad av influenser som just John Bauer.   

 

Finns det någon information som saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: Majoriteten av informanterna har ingen information att tillägga vid denna fråga. En 

deltagare vill däremot påpeka att det finns fler sätt att byta tillbaka en bortbyting till sitt eget 

barn än att behandla trollungen illa. Hen menar att man kan få trollungen ‖att själv avslöja 

sig genom att göra nått supertokigt eller sådär‖ (Appendix, XXXV). Som exempel kan en stor 

grantopp användas som visp i ett litet äggskal.  

 

K2: Samtliga deltagare har ingenting att tillägga vid denna fråga.   

  

Känner du till andra sägner om trollen? Om ja, vilka?  

 

K1: En av deltagarna gör ett tillägg om bergtagningssägnen och menar att vissa som blivit 

bergtagna kan trivas så bra bland trollen att de aldrig vill komma tillbaka. Andra bekräftar 

sägnen om grantoppen och äggskalet, men med olika nyanser.  

En deltagare berättar om en sägen där en kyrka ska byggas, men där allt som byggs på 

dagen rivs ner på natten för att de bygger där trollen bor. Då skaffar de en kyrkklocka då 

trollen inte tål klangen från klockan, men kläppen lossnar och klockan slungas iväg till havet. 

De söker reda på kläppen, och där den landat bygger de till slut kyrkan i fred.   

 

K2: Här bekräftar ännu en deltagare sägnen om grantoppen och äggskalet och berättar hur 

förvånad trollungen blev av den konstiga handlingen, och att trollmoran sedan stod vid 

dörren och sade att hon inte ville ha sitt barn hos sådana galna människor och bytte tillbaka 

trollungen mot människobarnet. 

5.2.2 Intervjudel 2 

Innan intervjudel 2 påbörjades vid varje intervjutillfälle fick deltagarna en presentation av 

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) där de fick information om projektet, gå igenom fyra av 

böckerna samt testa den tillhörande mobilapplikationen. Inspelningen påbörjades när alla 

parter var redo.  

Del 2 innehåller frågor berörande KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-), dess hantering 

av den gamla folktron och det potentiella resultatet av ett sådant projekt. Deltagarna får läsa 

de informationstexterna om tomten, skogsrået och trollet som är ämnade för KLUBs 

mobilapplikation med följdfrågor angående innehållet. Vidare får deltagarna även svara på 

frågor gällande huruvida de anser att folktron bör anpassas överhuvudtaget och vad de tror 

händer med autenticiteten när folktron anpassas till barn. Intervjun avslutas med öppna 

kommentarer där informanterna får diskutera fritt. Här presenteras de svar som är av 

relevans för denna studie.   
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Anser du att KLUBs representation av tomten är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer? 

 

K1: Samtliga deltagare menar att KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) information om 

tomten är korrekt, om än kortfattad och komprimerad. Några deltagare nämner också att 

texten passar projektets tänkta målgrupp, varav en menar att informationen kan fungera 

som en bra ingångsport för barn och ungdomar till folktron och folksägnerna.  

 

K2: Endast en deltagare svarar och uppfattar informationen som korrekt och bra. 

 

Tycker du att någon information saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: Här är alla deltagare överens om att innehållet i texten är bra och tillräcklig med 

målgruppen i åtanke. Några deltagare nämner också här att de anser att den korta och 

kärnfulla texten kan räcka för att väcka ett intresse för sedan söka information själv.  

 

K2: Endast en deltagare svarar och är nöjd med textens innehåll. Hen menar också att det är 

positivt att ta med skillnaden mellan jultomten och gårdstomten i texten, trots att den är så 

kort.  

 

Kan man presentera informationen om tomten på ett annat sätt? Om ja, vilket? 

 

K1: I stort tycker alla deltagare att sättet informationen presenteras på är tillräcklig. De är 

nöjda med den information som ges, och på sättet den ges. En deltagare vill emellertid 

tillägga att tomten även är väldigt stark, en beskrivning som inte finns med i KLUBs 

(Högskolan i Skövde, 2015-) text.  

 

K2: Ingen av deltagarna ger direkta svar på denna fråga. 

 

Anser du att KLUBs representation av skogsrået är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer? 

 

K1: Efter att ha läst KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) text om skogsrået menar samtliga 

att informationen är korrekt. En deltagare nämner dock att även om texten är korrekt så är 

den kanske lite för barnvänlig.  

 

K2: En informant menar att det inte bara är skogsarbetare och jägare som råkar ut för 

skogsrået utan alla av manligt kön, män såväl som pojkar. 

 

Tycker du att någon information saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: Ingen av deltagarna anser att det finns någon information som saknas. 

 

K2: En av deltagarna påpekar att informationen är bra och komplett, om den ska hållas 

barntillåten.  
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Kan man presentera informationen om skogsrået på ett annat sätt? Om ja, vilket? 

 

K1: I denna fråga råder det lite skilda meningar. Medan många anser att det sätt som KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-) presenterar informationen på är tillräckligt så menar en 

deltagare att användaren av mobilapplikationen borde kunna välja att få texten uppläst. En 

annan deltagare uppger att vissa textrader kan tänkas vara svårförståeliga för målgruppen, 

med ord såsom tendens och lynnighet.  

Andra informanter menar att det hade varit möjligt att ge fler ‖tips‖ på vad människor 

bör tänka på inför eventuell konfrontation med skogsrået, såsom att bära vasst stål med sig 

som beskydd. 

 

K2: Endast en deltagare svarar på denna fråga. Deltagaren anser att det sätt informationen 

presenteras på är tillräckligt. 

 

Anser du att KLUBs representation av trollen är korrekt? Om nej, vad är det som inte 

stämmer?  

 

K1: Efter att ha läst KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) version av trollen, som är uppdelad i 

två olika kategorier, vill majoriteten av deltagarna uppge att informationen är korrekt. En 

deltagare är emellertid osäker på trollsägnerna överhuvudtaget och vill likna KLUBs två 

olika troll med jättar och vittra.  

Andra deltagare vill påpeka att det finns fler troll än bara två, såsom havstroll, sjötroll 

och gruvtroll.  

 

K2: En deltagare anser att KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) version av trollen – 

skogstroll och bergatroll – stämmer in med norra Sveriges sägner om vittra respektive jättar. 

Hen uppger således också att det känns lite svårt att svara på då hen inte har så stora 

kunskaper om just trollsägnerna.   

 

Tycker du att någon information saknas? Om ja, vilken? 

 

K1: Majoriteten av deltagarna uppger att den information som ges om trollen är tillräcklig 

för att skapa ett intresse. En del menar även att det kan vara riskfyllt att ha mer text när 

målgruppen är så ung.  

En deltagare nämner å andra sidan att det finns en del sägner som hävdar att troll inte 

tål solsken och förvandlas till sten i dagsljus. Hen delger även en sägen om en välsignad 

klocka som en socken i Västernorrland använde sig av när de trodde att någon blivit 

bergtagen; eftersom trollen skyr allt som har med kristendomen att göra så släppte de dem 

som blivit bergtagna när folket ringde i klockan.  

 

K2: En deltagare vill tillägga talspråket ‖rik som ett troll‖ och dess ursprung från att bergen 

innehöll så många rikedomar. 

 

Kan man presentera informationen om trollen på ett annat sätt? Om ja, vilket? 

 

K1: Här är det återigen en deltagare som kommenterat på svårighetsgraden av språket i 

texten i förhållande till målgruppen. Hen påpekar också att det i KLUBs (Högskolan i 
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Skövde, 2015-) information är fastställt att troll har svans, vilket deltagaren menar inte alltid 

behöver vara fallet.  

En annan deltagare vill än en gång även påpeka att där finns fler typer av troll än 

skogstroll och bergatroll och att de alla har olika utmärkande drag och egenskaper.  

 

K2: En av deltagarna nämner vaggvisan Trollmors vaggsång (Holmberg, 1943) och 

kompletteras av en deltagare från K1 som uppger att sången visar på ett tydligt 

förmänskligande av väsendet.  

 

Hur tycker du att projektet hanterar folktro och folksägner överlag? 

 

K1: Överlag har alla deltagare en positiv inställning till KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) 

och menar att det är strategiskt att digitalisera folktro på det sätt KLUB gör, och särskilt till 

projektets valda målgrupp. En deltagare ser detta bland annat som ett sätt att hitta tillbaka 

till den gamla berättartraditionen som hen hävdar ha tappats bort.  

En annan deltagare menar däremot att den grafiska representationen i projektet inte 

känns så passande till den gamla svenska folktron som hen kanske önskade. Hen säger 

emellertid att eftersom det folkliga berättandet hela tiden skiftar så kan det vara fördelaktigt 

att ta influenser från andra delar av världen, andra kulturer.  

 

K2: Här menar en deltagare att intresset troligtvis skiljer beroende på vilken typ av material 

det är och hur materialet förmedlas. I samtal med en deltagare från K1 kommer de fram till 

att trots interaktiviteten i ett transmedialt projekt så försvinner kontakten mellan människor 

som uppstår när berättandet sker i sin traditionella form, en kontakt som kan väcka intresse 

hos annars ointresserade människor på ett sätt som ett projekt som KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-) troligtvis inte kan göra. 

 

Hur ser du på detta sätt att utbilda om den gamla folktron? 

 

K1: Samtliga deltagare är mycket positivt inställda till detta sätt att utbilda om den gamla 

svenska folktron.  

En av deltagarna belyser vikten av att faktiskt inkludera termer som tomte och troll i 

kontext till den svenska folktron för att skapa en distinktion mellan folktron och 

populärkulturen. Hen ger Astrid Lindgrens saga Ronja Rövardotter (1981), samt dess 

filmatisering (Danielsson, 1984), som exempel där väsendet vittra lånats men förvrängts till 

en vildvittra – ett fiktivt väsen som inte alls har något med den traditionella vittran att göra 

men vars fasta handtag om populärkulturen präglar namnet än idag. Deltagaren menar att 

medan det i södra Sverige kanske inte spelar någon större roll, gör ett efterkonstruerat väsen 

som vildvittran mer skada i de norra delarna där traditionen om vittra varit mycket stark 

under många hundra år.    

 

K2: En deltagare nämner projektets potential att väcka intresse för egenforskning efteråt, 

inte bara kring folktron utan även kring bygden och historien. En annan deltagare menar att 

även om KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) teknik och uppläggning är passande för barn så 

skulle vuxna också gynnas av lite utbildning inom den gamla svenska folktron. Innehållet 

bör emellertid då vara lite råare, och deltagaren vill hävda att sägnerna troligtvis var mycket 

grövre förr.    
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Vad är dina tankar kring skillnaden mellan de olika representationerna av väsendena? 

 

K1: Samtliga informanter anser att skillnaden mellan de olika representationerna – 

sammanställningarna mot KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) texter – egentligen landar i 

mängden text. KLUBs texter är korta, men kärnfulla, och många av deltagarna förklarar att 

de tycker att essensen fortfarande är intakt och att texterna fortfarande väcker nyfikenhet för 

att ta reda på mer. De menar också att längden troligtvis är avgörande för att passa 

målgruppen; mer information kan snabbt göra texten mindre attraktiv för åldrarna 7 till 10 

år.  

 

K2: En deltagare menar att det är bra att göra skillnad på olika väsen och ge dem karaktär, 

men kommenterar inte skillnaden mellan sammanställningen och den barnanpassade 

versionen.  

 

Vad tycker du om att anpassa folksägnerna till barn på detta sätt? Tycker du att folktron 

och folksägnerna bör anpassas överhuvudtaget?   

 

K1: Trots att svaren på denna fråga är mycket lika så skiljer de sig från varandra. Samtliga 

deltagare menar inte att folktron inte bör anpassas, men en del menar att det kan vara på 

bekostnad av annat. En deltagare säger om sägnerna att ‖dom ska vara i ständig rörelse, eller 

vad man säger. För det är ju det […] som är det folkliga berättandet, på nått sätt‖ (Appendix, 

XLIV), men menar också att i anpassningen till barn så försvinner det vuxna perspektivet, 

vilket deltagaren upplever som beklagligt. Deltagaren fortsätter:  

 

[O]m man säger saga så tror människor att det är för barn, och gärna små barn, 

medans [sic] det finns sagor som är otroligt ruskiga och att… nästan alla sagor—om 

man tänker folksagor—har ett budskap om—som handlar om livet och liksom, ja men, 

dom hära [sic]… eviga ämnena, och jag tycker att det är synd om man i och med 

barnanpassningen tappar allt det. Det tänker jag är samma sak med folktron. […] Jag 

tror det är bra att göra det, men… men att faran är att det där andra försvinner till 

slut… och folk bara förknippar det med barn. Och det tycker jag är synd om det skulle 

bli så. 

 
Appendix, XLV. 

 

En annan informant vill mena att barnanpassningen ligger i linje med historien, att många 

berättelser som från början innehållit våld och sexualitet förmildrats i iterationer. Hen vill 

även dra paralleller till kyrkans dåtida grova moralisering och menar att anpassningen kan 

ha att göra med kyrkans önskan om att lära sina egna seder. Hen uppfattar det även som att 

barn idag ofta blir mer beskyddade än vad de kanske behöver vara och att barn kan ibland 

hantera saker och ting bättre än vuxna personer. 

En deltagare menar att det kanske inte är helt nödvändigt att berätta de allra värsta 

detaljerna för barnen och en annan menar, i samma anda, att det kanske är bättre att göra 

anpassningar, såsom att säga att skogsrået är flörtig snarare än erotisk.  

Vad gäller anpassning till barn tolkar en av informanterna frågan som en anpassning i 

det fysiska förmedlandet; hen uppger att en teknisk anpassning är bra och nödvändig i 

dagens barn- och ungdomskultur och menar att ett transmedialt projekt kan utvidga 

tillgängligheten och till viss mån ersätta, men även återuppväcka, den gamla 

berättartraditionen.   
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K2: Vid denna fråga har en av deltagarna lämnat intervjun. Kvarstående deltagare anser att 

anpassningen också handlar om hur mycket barnen förstår – att inte anpassa kan betyda att 

konceptet blir för ogripbart och svårhanterligt för ett barn.  

 

Vad tror du händer med autenticiteten när den gamla folktron anpassas till barn? 

 

K1: Här är inte alla deltagare överens om vad de tror händer med autenticiteten när folktron 

anpassas till barn. En deltagare menar att folktron och sägnerna alltid har anpassas, genom 

alla tider. Hen menar att berättelserna anpassades beroende på vem de berättades för och att 

de allra yngsta barnen kanske inte fick höra de allra värsta berättelserna. Deltagaren menar 

till och med att det inte finns någon anledning att låta barnen höra de värsta detaljerna.  

En annan deltagare menar att eftersom sägnerna finns nedtecknade så finns de ändå 

kvar, men säger även: 

 

Alltså, sägnerna finn ju kvar—i och med att dom är nedtecknade så finns dom ju kvar. 

Sen är ju frågan om nån tar del av dom i framtiden. Utan, det… risken är ju att det här 

blir… den nya äktheten. Och—eller, det behöver ju inte va nån risk, det är väl bara så 

det är på nått vis. 

 

Appendix,  XLV. 

 

Här nämner en annan informant något liknande och menar att berättartraditionen, i sin 

natur, ger sägnerna ständig rörelse. Hen menar också att kärnan i en sägen kan nås på fler 

sätt en ett och menar, på så vis, att äktheten kanske inte ligger i vad som berättas utan varför 

och hur det berättas.  

En deltagare säger att det i dagens samhälle förutsätts att sägner som dem inom den 

gamla svenska folktron inte länge håller någon sanning; vi ska inte tro på sägnerna och 

därför ska de förpassas in i sagans värld, och kanske är det där de hör hemma.  

En av deltagarna upplever emellertid att folktron och folksägnerna förlöjligas och 

förringas, och att dagens syn på dåtidens tro är ekvivalent med att förlöjliga och förringa 

dåtidens människa. Hen uppger också att dåtidens tro tillät fantasi på ett sätt som dagens 

vetenskapsinriktade mentalitet sällan gör.    

 

K2: Deltagaren svarar att även om berättelserna ändras så förblir känslan av dem 

densamma, att det handlar om igenkänningsfaktorer och om budskap som är förståeliga; 

rädslan av att gå vilse i skogen eller faran av att ett litet barn springer ut i vattnet. Sägnernas 

sensmoral kan fortfarande vara densamma även om det används andra ord idag. 

 

Anser du att informationen som delges i KLUB är anpassad?  

 

K1: Samtliga deltagare medger att informationen som delges via KLUB (Högskolan i Skövde, 

2015-) är anpassad till barn.  

 

K2: Deltagaren svarar inte på denna fråga.  
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Förut hade sägnerna syften att lära ut, varna, förklara och underhålla. Hur ser du på 

dessa syften idag? Finns de kvar? 

 

K1: En del av informanterna svarar på denna fråga att alla syften fortfarande finns kvar, 

oavsett om det berättas enligt de gamla sägnerna eller enligt nya. Vad gäller de olika 

väsendena menar majoriteten att varningen, förklaringen och lärdomen har förfallit något i 

takt med att vi inte längre tror att dessa väsen finns. En deltagare menar att ‖vi är mer 

upplysta än att vi ska hålla på att skrämma barn‖ (Appendix, XXIII), och fortsätter med att 

säga, ‖[d]om är inte relevanta idag. Men dom var det i den tiden vi levde i då, då vi inte hade 

samma upplysning och samma… ja… kunskaper ‖ (Appendix, XXIII). En annan deltagare är 

inne på samma spår och menar att dessa syften visas idag på andra sätt som med broschyrer 

och utbildningar. Hen menar även att trots att väsendena i sig har förpassas till sagovärlden 

så kan de fortfarande användas, fast med syfte att förklara koncept som exempelvis 

kamratskap och utanförskap, då karaktärerna ändå har ‖grundläggande etiska och moraliska 

karaktärsdrag som vi, oberoende av religion och annat, ska vara liksom rädd [sic] om‖ 

(Appendix, LXXIX). 

Andra deltagare uppger också att de använder sig av sägnernas sensmoral för att 

undervisa barn än idag om vikten att respektera naturen och varandra.   

 

K2: Deltagaren svarar inte på denna fråga.  

 

Vad tror du kommer att vara det långsiktiga resultatet av ett sådant projekt? 

 

K1: Flera av deltagarna hoppas att ett projekt som KLUB (Högkolan i Skövde, 2015-) kan 

hjälpa att ta tillbaka ett kulturarv som gått lite förlorat under årens gång, ett kulturarv som 

dessutom är viktigt för att få rötter och känna ett sammanhang. De hoppas även att projektet 

kan skapa intresse för området och historien, och belyser värdet av berättandet.   

En deltagare menar att om projektet slår igenom kan det bli betydande för området då 

sagorna som berättas kommer att bli hemmavid i just Skaraborg och kanske cementera en 

berättartradition just där. 

 

K2: Ingen deltagare från K2 närvarar vid denna fråga. 

 

Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha någon positiv eller negativ 

påverkan på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? 

 

K1: Samtliga deltagare ser att KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) har en positiv påverkan på 

förmedlandet av den gamla svenska folktron. Majoriteten nämner hur projektet för den 

viktiga berättartraditionen vidare, och att det är det viktigaste.  

Några informanter nämner också parallellen i att berättartraditionen anses vara något 

som ska bevaras samtidigt som den vidarebefordras digitalt, men menar samtidigt att det 

ena inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra och att.  

 

K2: Ingen deltagare från K2 närvarar vid denna fråga.  
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Övriga kommentarer 

 

K1: I denna slutliga del av intervju får deltagarna diskutera fritt. En stor del av det som 

diskuteras har tyvärr mycket lite relevans till denna studie, men några intressanta punkter 

uppkommer.  

En deltagare säger att det är upplyftande att saker och ting händer kring folktron och 

värdesätter det som kan skapa utrymme för diskussion. Hen menar att det inte finns 

någonting som slår en berättarkväll när människor möts och sätter sig ner för att berätta 

historier tillsammans och menar att det blir ett bevarande i det, något autentiskt. Hen säger 

också att autenticiteten inte skapas i bevisvärde och urkunder, utan i det som människorna 

själva väljer att förmedla, vidarebefordra och bevara.  

Det diskuteras även att skogen idag inte längre är en arbetsplats, utan en 

rekreationsplats, och att människor idag längtar tillbaka till och romantiserar skogen. Detta, 

i sin tur, lyfter folktrosägnerna och gör så att deras underhållningsvärde stiger eftersom 

skogen numera är en plats för just underhållning och avslappning.  

Många deltagare upplever en generell bild av att det som idag kanske främst riktar sig 

mot barn blir mer barnvänligt än vad det tidigare varit. En tidsperiod diskuteras inte i detta 

resonemang men flera deltagare känner att den tungt beskyddade barndomen skulle kunna 

ses som ett desperat försök till att dölja den värld vi alla vet finns precis bakom husknuten; 

barn idag lever i ett samhälle där de har nästan obegränsad tillgång till smarta telefoner och 

teven och har därför tillgång till mer information än någonsin, och trots det så tycks det 

finnas ett stort motstånd bland en del föräldrar till att barn ska få ta del av lite mörkare och 

lite vuxnare sägner och sagor. 

Det diskuteras även kring parallellerna mellan dagens främlingsfientlighet och den 

gamla folktrons trollsägner. Vi vill gärna skapa svarta får för att kunna ha någon att skylla 

våra fel och brister på, något som människan tydligt har gjort genom alla tider. Förr, menar 

deltagarna, var det trollen och idag är det utsatta grupper som representerar det som ofta 

tolkas som annorlunda för många svenskar.  

 

K2: Ingen deltagare från K2 närvarar vid denna fråga. 

5.3 Analys 

I följade del kommer sammanställningarna från de olika intervjuerna att analyseras i 

förhållande till äkthet inom folktron, vad som är folktrons kulturarv, transmedialt 

berättande samt hur förmedlandet av den gamla folktron påverkas av den iscensatta 

autenticiteten i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-). 

5.3.1 Äktheten, kulturarvet och det iscensatta 

Det har innan beskrivits hur äkthet och autenticitet inom folktro kan tänkas vara något 

svårdefinierat, på grund av olika faktorer. Enligt UNESCO (2016) och RAÄ (2017) kan 

folktro räknas som ett immateriellt kulturarv och har således svårt att förena sig med den 

objektiva autenticiteten som fokuserar på ursprung, originalitet och det unika värdet 

(Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012; MaCannell, 1973). Enligt Wangs (1999) definition av 

den existentiella autenticiteten – som förklarar autenticitet som en subjektiv upplevelse – så 

verkar folktron och dess sägner emellertid kunna vara en potentiell katalysator för just detta. 
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Det är å andra sidan problematiskt att försöka mäta hur något som tar sats ur en upplevelse 

kan påverkas av olika faktorer om det inte finns en utgångspunkt. 

För att undkomma detta problem har det i denna studie gjorts en definition där 

folktrons kulturarv och autenticitet grundats i den gemensamma bild de nedskrivna 

sägnerna ger av tre olika väsen: tomten, skogsrået och trollet (Klintberg, 1977; Schön, 2000; 

Egerkrans, 2013). Dessa tre väsen valdes på grund av deras popularitet och formen valdes på 

grund av att de sägner som finns nedtecknade samlades in under en period då folktron 

fortfarande var påtaglig i den svenska vardagen, även om det rimligtvis var vid slutet av dess 

era – cirka 1850 till 1950 (Klintberg, 1977; Schön, 2000). Sammanställningarna ger upphov 

till en typ av objektiv autenticitet som möjliggör en tydlig överblick över anpassningen av 

informationen i projektet (Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012; Wang, 1999).  

I intervjusvaren är det ganska tydligt att det som känns mest autentiskt för deltagarna 

vad gäller folktron är själva berättartraditionen som omger den. I många svar framträder det 

tydligt att det är berättandet i sig som är det önskade målet med användandet av traditionell 

folktro i det moderna samhället, att det är berättandet som kulturarv vi har förlorat och att 

det är i mötet mellan människor som autenticiteten skapas. Ingen av deltagarna vill motsäga 

att de nedskrivna sägnerna håller någon form av objektiv autenticitet, men fler är villiga att 

medge att folktron är i ständig rörelse, att rörelse är det folkliga berättandet och att det kan 

vara rörelsen i sig som är äkta. På sätt och vis vill många även hävda att folktron i sig finns 

kvar, men att sägnerna inte är desamma som förr i tiden. Många vill mena att trots att 

karaktärerna i sägnerna förändras och förbyts så är sensmoralen densamma, men då 

uppkommer frågan om vad som i så fall ska räknas som kulturarv – det som är eller det som 

förut var? Om det är berättandet i sig som är kulturarvet och berättandet ändå har fortsatt, 

hur kan då kulturarvet ha blivit förlorat? Det enda rimliga svaret på detta är att deltagarna i 

studien menar den sagoberättande formen med övernaturliga väsen, magi och mystik; den 

traditionella folktron med berättelser som ger en relation till naturen och som bär på 

sensmoraler och lärdomar om hur världen fungerar med förklaringar som är utom det 

vetenskapliga. En intervjudeltagare vill också mena att kulturarvet och äktheten inte ligger i 

bevis och urkunder, utan i det som folket själva väljer att bevara och föra vidare, en tanke 

som går i linje med idén om kulturarv som en subjektiv företeelse (Poria, Butler & Airly, 

2001).  Detta gör så att det blir svårare att dra en skiljelinje mellan den existentiella och den 

objektiva autenticiteten inom folktron; är det innehållet eller berättandet som är det 

autentiska? Oavsett vilken så är det rimligt att anta att deltagarna känner att folktron 

innehåller delar av dem båda.  

Vad gäller äkthet så nämns det också i en intervju att spridandet av den traditionella 

folktron som sagor kan bli den nya äktheten, och i en annan intervju bekräftas detta där 

deltagaren säger att väsendena kanske hör hemma i sagovärlden. Det framkommer också att 

folktrons förut stora syften har alla fallit bort, förutom underhållningsvärdet. Vi har idag 

andra kunskaper och sköter förklaringen, varningen och lärdomen på andra sätt än genom 

sägner. Vi har mer och mer förflyttat vår arbets- och levnadsplats från skogen till staden och 

vänder oss istället till naturen för rekreation, därav får historier med naturen i fokus 

rimligtvis högre underhållningsvärde. Det finns därför skäl att förmoda att skogen i dagens 

svenska samhälle har blivit romantiserad och väcker nostalgi, något som tidigare nämnts ha 

en potentiell koppling till folktro. Det betyder dock även att vi har en större distans till 

sägnerna än förut då vi flyttat ifrån dem, och de har inte följt med i sin dåvarande form. 

Om utgångspunkten ändras från en objektiv autenticitet till en existentiell, där 

äktheten ligger i berättandet, i traditionen av att föra en berättelse vidare, i mötet mellan 

människor och i det människan själv väljer att bevara så måste även den iscensatta 
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autenticiteten – det som vill efterlikna originalet men har anpassats till bland annat 

målgruppen (MacCannell, 1973; Chhabra, Healy & Sills, 2003) – i KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-) omdefinieras. När utgångspunkten är objektiv autenticitet iscensätter KLUB 

detta bland annat genom att anpassa informationen från de gamla, nedskrivna sägnerna för 

att passa projektet och dess målgrupp. Om utgångspunkten, å andra sidan, är existentiell 

autenticitet som uppkommer genom en gammal berättartradition så finns det skäl att hävda 

att KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) fortfarande förmedlar iscensatt autenticitet, men från 

ett annat perspektiv. Projektet syftar till att utbilda om och förmedla den svenska folktron 

och ett kulturarv, men om kulturarvet ligger i berättartraditionen som i mångt och mycket är 

muntlig och där äktheten skapas i mötet mellan människor vore det fel att mena att det är på 

detta sätt som KLUB förmedlar sägnerna. Trots projektets transmedialitet – projektet är 

ändå mer flexibelt än enbart digitalt – försvinner mötet mellan människorna och därför 

också en stor del av berättartraditionen och dess autenticitet.  

KLUBs (Högskolan i Skövde, 2015-) berättelser är publicerade i böcker och finns 

inprogrammerade på en mobilapplikation; berättelserna är konstanta och förändras inte 

utan upplevs bara i olika ordningar beroende på vem som tar del av berättelsen och hur, och 

ändå är det tydligt att projektet vill uppnå ett liknande resultat som en muntlig tradition kan 

göra. Projektet försöker därför troligtvis simulera en berättartradition genom att placera en 

annars statiskt saga i vår omvärld och vardag – böckerna är platsspecifika och bygger på 

lokala sägner; användarna kan själva leta efter väsen att samla till sitt bestiarium i vilket de 

får information om väsendena baserad på information från de nedtecknade sägnerna; 

projektet har för avsikt att locka människor till att besöka de olika städerna och platserna, 

och på så sätt även locka människor att uppleva naturen och de lokala kulturarven; den 

transmediala formen med ett aktivt deltagande via en mobilapplikation öppnar upp för en 

delning mellan vänner och familj. Det är här inte svårt att se ambitionen att cementera en 

berättartradition om folktron just i Skaraborg, och den muntliga berättartraditionens äkthet 

blir alltså iscensatt.  

Av denna anledning är det rimligt att mena att KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) 

förmedlar iscensatt autenticitet oavsett vilken typ av autenticitet som det talas om, även om 

det iscensatta framträder på olika sätt.    

5.3.2 Det transmediala berättandet 

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) är ett transmedialt sagoprojekt med den gamla svenska 

folktron i fokus. Enligt Jenkins (2006) är transmedia en upplevelse som upplevs 

sammanhängande över flera olika plattformar. KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) kan 

upplevas via fysiska böcker, en mobilapplikation och på plats i olika städer runtom i 

Skaraborg.    

I intervjusvaren är det tydligt att alla institutioner arbetar för att förmedla den svenska 

folktron, och de flesta arbetar med det aktivt. Deras sätt att förmedla folktron är genom 

utställningar och berättelser och alla vänder sig till skolklasser, alltså barn. Samtliga 

deltagare uppger att den svenska folktron har glömts bort och att berättartraditionen 

kulturarv borde återupplivas, och alla är villiga att medge att KLUB (Högskolan i Skövde, 

2015-), vars målgrupp är barn mellan 7-10 år, kan göra just det. Det uppstår emellertid en 

motsägelse i intervjusvaren angående transmediets förmåga att hjälpa återuppväckandet av 

berättartraditionen – det finns även en risk att transmedialitet stjälper den. De flesta 

deltagare är överens om att de anser att det transmediala är positivt, men de flesta är också 

överens om att det är berättartraditionen i folktron som är det viktiga. Hur berättelsen ska 

förmedlas är emellertid outtalat, men många diskuterar kring det mänskliga mötet och 
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flexibiliteten som skapas däri och detta möte försvinner alltså när berättelsen digitaliseras 

och konkretiseras. Av detta går det emellertid att utläsa att det kanske egentligen inte 

handlar om hur berättelserna berättas, utan att de berättas, och ett transmedialt 

tillvägagångssätt är tillgängligt, tilltalande och tidsenligt. Att ge de gamla berättelserna plats 

är att ge plats åt nyfikenheten kring dem. 

Under intervjuerna har det framkommit att deltagarna anser att denna typ av 

tillvägagångssätt är positivt i det att det digitala ökar tillgängligheten och tilltalar en yngre 

publik. Att digitalisera den gamla folktron på detta sätt kan alltså konkurera med det 

traditionella berättandet men många deltagare i studien menar att det ena inte behöver 

utesluta det andra. I och med att folktron och folksägnerna används som tema, med de 

gamla termerna och den gamla synen på de olika väsendena, kan ett sådan lättillgängligt 

projekt väcka intresse i ett område där det innan inte har funnits någon kunskap hos dagens 

barn och ungdomar. I dagens samhälle är det troligt att fler barn vet vad en vildvittra är än 

en vanlig vittra från fäbodarna, och kanske finns det en föreställning om att troll är 

desamma som presenteras i Harry Potter (Rowling, 1997). Ett projekt som KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-) kan, med hjälp av den transmediala och aktiva upplevelsen att 

medverka i berättelsen och själv kunna hitta de olika väsendena, ge upprättelse till dessa 

väsen från den gamla svenska folktron.   

5.3.3 Hur förmedlandet påverkas 

Som tidigare diskuterats så finns det en övervägande syn om att den gamla folktron bäst 

förmedlas genom en berättartradition som beskrivs som muntlig, där värdet och äktheten 

ligger i mötet mellan människor och i det som människorna sedan själva väljer att bevara. 

Ett transmedialt projekt tappar i mångt och mycket det viktiga mötet, och upplevelsen och 

spänningen däri, men kan väcka ett intresse för vidare efterforskning och på så sätt ge ringar 

på vattnet. 

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) förmedlar en äkthet som kan definieras som 

iscensatt med motiveringen att det som delges i projektet är anpassat – bildmässigt, 

informationsmässigt, och tillgänglighets- och tidsmässigt – för att lämpa sig för barn i 

åldrarna 7-10 år. Nostalgin som uppkommer genom att representera en berättartradition 

som kopplar tillbaka till skog och natur, något som samhället idag kommit bort ifrån, och 

lokala sägner kan förstärka känslan av samhörighet och identitet även om den traditionella 

folktron aldrig riktigt varit något nutidens människor trott på; romantiseringen av det 

förflutna, av människoöden och kanske längtan till något enklare kan skapa en känsla av 

autenticitet genom att iscensätta och dramatisera den information som finns om de sägner vi 

känner igen (MacCannell, 1973; Chhabra, Healy & Sills, 2003; Denslagen & Gardner, 2009; 

Leong et al., 2015). Huruvida barn påverkas av nostalgi vad gäller folktro är emellertid 

ovisst, och på grund av att informanterna i denna studie är alla vuxna ger inte denna studie 

en rättvis bild av hur nostalgin kan påverka barns uppfattning av projektet.  

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) förmedlar även dessa berättelser och sägner och 

lite av deras sammanhang genom att producera platsspecifika berättelser med lokala sägner 

och en mobilapplikation som aktiverar användare och motiverar dessa till att ta sig ut och 

hitta de väsen som finns med i projektet och möjligtvis dela upplevelsen med familj och 

vänner. Det är tydligt att det finns en önskan att väcka ett intresse, en fascination, en social 

och historisk samhörighet – likt den muntliga traditionen – men det faller på att projektet 

varken har den flexibiliteten eller den kontakten som den traditionella berättartraditionen 

har. 
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I kontrast till sättet hur folktron förmedlas genom KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-), 

finns vad som förmedlas. Där är det tydligt att barnanpassningen från de gamla, 

nedtecknade sägnerna kan tänkas både traditionsenligt och nödvändigt; små barn behöver 

inte, och bör kanske inte, ta del av de värsta detaljerna i de olika sägnerna. Det är troligt att 

sägnerna alltid har anpassats till vem som tar del av dem och under vilka omständigheter; 

med den muntliga berättartraditionen kan denna anpassning ske flytande och flexibelt, men 

i ett projekt som KLUB måste anpassningen vara fastställd och statisk. Mot projektets 

målgrupp tycks detta inte innebära något större problem utan påverkar rimligtvis bara 

flexibiliteten i att kunna locka en äldre målgrupp. 

Det finns emellertid en annan problematik i att anpassa sägnerna för mycket. Bland 

annat löper sägnerna risk att förlora de vuxna, existentiella och frågeväckande perspektiven 

och enbart förknippas med barn när de egentligen hade en viktig roll i det dåtida samhället 

som vägvisande och förklarande för både barn och vuxna (Klintberg, 1977; Schön, 2000). 

Många av de syften som tidigare tog sin väg genom folktrons väsen, såsom varning, 

förklaring och lärdom, har rimligtvis alla fallit bort idag. Väsendena fyller inte längre dessa 

syften, utan de har istället hittat nya vägar och gett upphov till nya sägner. Förr talades det 

exempelvis om trollen ur ett tydligt främlingsfientligt perspektiv, med betoning på det 

utomkristna, det annorlunda och det onormala (Klintberg, 1977; Schön, 2000; Egerkrans, 

2013; Morgonpasset i P3, 2015). Idag använder vi andra medel för att tala om samma 

ämnen, och då vi nu har vetenskapen att luta oss tillbaka på så väljer vi istället existerande 

utsatta minoritetsgrupper för att uppfylla samma syfte som trollen en gång gjorde. Sålunda 

förmedlas troligen inte den traditionella folktron längre på samma sätt som den tidigare 

gjort då meningen skiftat. Detta antyder, såsom en deltagare själv säger, att de traditionella 

folktroväsendena har förflyttats till sagovärlden och hör inte längre hemma i vår nutida 

vardag som något annat än underhållning.  

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) väver in element från de olika sägnerna i sina 

böcker, men berättelserna berättas ändå som sagor och fiktion och inte såsom sägnerna om 

de olika väsendena berättades förr. KLUB har ett tydligt underhållningsvärde, men 

förklaringen, lärdomen och varning är till stor del – om inte fullt – frånvarande. Det går 

emellertid att tolka KLUB som en gnista, som ett sätt att väcka ett intresse för de gamla 

sägnerna, och med projektets tillgänglighet och tilltalande teknik finns det hopp om att det 

kommer att göra just det och hjälpa till att återuppliva den gamla berättartradition som i viss 

mån gått förlorad – även om sägnerna kanske kommer att förbli enbart sagor för 

nästkommande generationer.   

5.4 Slutsats 

I denna studie ställs frågan: hur kan förmedlandet av den gamla svenska folktron påverkas 

av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt som KLUB?  

Det traditionella sättet att förmedla den gamla folktron är troligtvis genom en muntlig 

berättartradition som funnits i vår kultur i hundratals år (Klintberg, 1977; Schön, 2000) men 

som till viss del har försvunnit i dagens samhälle. De sägner som en gång berättades är inte 

längre relevanta och vi har istället funnit nya sätt att förstå hur vår värld fungerar. Idag går 

det att säga att den traditionella folktron som kulturarv till stora delar förvaltas av 

institutioner som vill bevara och föra traditionen vidare, även om traditionen inte längre är 

tradition och berättelserna inte längre betyder detsamma som förr.  

KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) är ett transmedialt sagoprojekt med målgruppen 7-

10 år som ämnar utbilda om den gamla svenska folktron genom att väva in myter, sägner och 
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lokalsägner i en serie platsspecifika barnböcker med tillhörande mobilapplikation. Trots att 

den information som delges via KLUB är baserad på sägner från folklivsuppteckningar som 

är sammanställda av bland andra Klintberg (1977) och Schön (2000) så är innehållet 

anpassat för att lämpa sig för målgruppen och många centrala aspekter av de olika 

folktroväsendena har av den anledningen plockats bort eller gjorts om. Det är även ett 

transmedialt projekt som till synes försöker återuppliva och cementera en berättartradition 

som annars förmedlas muntligt. Av denna anledning är det rimligt att hävda att den äkthet 

som förmedlas via KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) är iscensatt. 

Iscensättningen genom anpassningen till barn kan orsaka bortfall av centrala aspekter 

hos folktrosägnerna, såsom de vuxna perspektiven, de hårda samhällsskildringarna och de 

ibland grymma skrämseltaktikerna som användes förr och som speglade dåtidens samhälle 

och uppfostran. Anpassade sägner löper risk att bli förknippade med enbart barn, och en 

viktig bit av den gamla folktrons funktion skulle i så fall förvanskas och glömmas bort, 

funktioner som kan hjälpa oss att förstå hur dåtidens människa tänkte, tyckte och levde. 

Emellertid finns det anledning att tro att den anpassningen som gjorts i KLUB (Högskolan i 

Skövde, 2015-) inte är unik och egentligen följer traditionen; sägnerna har troligtvis alltid 

blivit anpassade utefter vilka de berättades för i stunden – de var inte statiska och fasta och 

hade istället ändlösa variationer. Det folkliga berättandet är ständigt i rörelse. 

Iscensättningen i sig behöver emellertid inte vara negativ. Den kan hjälpa till att väcka 

ett intresse och ge grundläggande kunskaper i något som innan kanske varit helt främmande 

för dagens barn och ungdomar. KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) bör därför inte ses som 

något som ska ge en fullständig utbildning inom den svenska folktron utan svarare som ett 

verktyg som kan ge en grundläggande första information om ämnen som sedan kan motivera 

till vidare nyfikenhet och uppmana till samtal.    

Sammanfattningsvis går det att utläsa två möjliga resultat från studien: den iscensatta 

autenticiteten – den anpassade informationen och det nutidsanpassade tillvägagångssättet – 

i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015) kan påverka förmedlandet negativt genom att den gamla 

folktrons sägner och väsen presenteras som enbart sagor; de syften sägnerna och väsendena 

förut hade som nu blivit ersatta av nya berättelser och gestaltningar lämnas kvar i 

sagovärlden och viktiga verktyg för att kunna förstå dåtidens människa, dess tankar och dess 

vardag går förlorade. Iscensättandet behöver emellertid inte vara negativt och kan istället 

öka intresset och nyfikenheten kring den traditionella folktron genom att potentiellt 

återuppliva den gamla berättartraditionen i vilken den gamla folktron har levt, förmedlas 

och bevarats. Ett projekt som KLUB kan tänkas ligga helt rätt i tiden – med mer och mer 

folktro i populärkulturen och med transmediets tekniska relevans kan sagoprojekt som 

KLUB ge utrymme för en generationsöverskridande diskussion om den gamla folktron.  

De gamla folktrosägnerna kommer förmodligen aldrig att återvända till sin forna 

användning som varning, förklaring och lärdom om livet och vardagen men kan ge oss en 

spännande inblick i hur dåtidens samhälle såg ut och på så sätt även ge oss en fördjupad 

förståelse för hur vår egen samtid fungerar.    
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6 Slutord 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att besvara frågan om hur förmedlandet av den gamla 

svenska folktron kan påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt 

som KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-). Studien har utförts genom att presentera 

sammanställningar om tre väsen från den traditionella folktron som framtagits för denna 

studie, och information om dessa väsen från barnboksprojektet KLUB, för olika 

museipedagoger och museiarbetare i Västernorrlands och Västmanlands län. Skillnaderna 

mellan informationen som presenterades diskuterades tillsammans med frågor om 

informationens äkthet, folktrons äkthet och funktion samt huruvida folktron bör 

barnanpassas överhuvudtaget. Studiens fokus har varit att tala om de potentiella följderna 

anpassad information i ett projekt som KLUB kan tänkas ha på den gamla svenska folktron, 

vårt förhållningssätt till den och dess plats i vår samtid. 

I studien deltog sju museiarbetare och museipedagoger i fyra olika intervjuer med en 

medellängd på 88 minuter per intervju. Intervjuerna var uppdelade i två olika delar: en 

första del som fokuserade på folktro, autenticitet samt sammanställningarna som gjorts för 

detta arbete, och en andra del som fokuserade på KLUB (Högskolan i Skövde, 2015), 

informationen som ges i KLUB och kring anpassningen av den traditionella svenska folktron.  

 Undersökningens vetenskapliga bakgrund ligger i de två ändarna av autenticitetens 

definitionsspektrum; den objektiva autenticiteten beskriver hur något måste ha ett 

originalvärde för att kunna vara autentiskt (Benjamin, 1968; Rickly-Boyd, 2012), medan den 

existentiella autenticiteten släpper kopplingen till originalet och grundar sig snarare i det 

subjektiva upplevelsevärdet av äktheten (Wang, 1999; Reisinger & Steiner, 2006). I mitten 

finns den iscensatta autenticiteten som kan, som något som kopierats från ett original och 

sedan anpassats för att passa turisten eller mottagaren, både underminera originalvärdet och 

framkalla och stödja den upplevda äktheten (MacCannell, 1973; Chhabra, Healy & Sills, 

2003).  

Med dessa definitioner av autenticitet i åtanke analyserades intervjusvaren där det 

framkom att den iscensatta autenticiteten i KLUB (Högskolan i Skövde, 2015-) kan både ha 

en positiv och en negativ påverkan på förmedlandet av den gamla svenska folktron. Det 

framkom att äktheten i folktron till stora delar ligger i den muntliga berättartraditionen, i 

mötet och kontakten mellan människor samt i det som människor själva väljer att bevara 

och förmedla. Den iscensatta äktheten kan påverka förmedlandet negativt genom att 

förpassa folktrons gamla syften att varna, förklara och lära till sagans värld och på så sätt få 

folktron att enbart förknippas med barn, något som inte stämmer in med folktrons funktion. 

Den iscensatta autenticiteten kan emellertid ha positiv påverkan på förmedlandet av folktron 

genom att väcka intresset kring den och skapa utrymme för diskussioner och samtal, och på 

så sätt även hjälpa återuppliva den berättartradition som till viss del gått förlorad.  

6.2 Diskussion 

I studien som genomförts har det tydliggjorts att folktro som ämne är uppseendeväckande 

och kanske något som många har väntat på ska väckas åter till liv. Ämnet verkar väcka starka 

reaktioner och åsikter oavsett om man har vuxit upp med den traditionella folktron nära 

hemmet eller inte, och kanske är det av en längtan efter det förflutna. Detta kan styrkas av 
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synen som framkommit i intervjuerna att vi som samhälle har börjat romantisera den skog vi 

flyttat ifrån, och känner nostalgi till mycket som har med skogen och dess hemligheter att 

göra. Emellertid är det viktigt att påpeka att deltagarna i undersökningen har alla en 

bakgrund inom berättartraditionen och folktron och därför är det svårt att ge en rättvis bild 

över hur populär den traditionella folktron är idag bland gemene människor. Rimligtvis 

skiftar det också utifrån vilka delar av landet som förfrågas. Men det är tydligt att de 

människor som deltagit i studien känner en saknad efter den traditionella folktron och vill 

att den ska komma tillbaka, om än som sagor istället för sägner. Ett projekt som KLUB 

(Högskolan i Skövde, 2015-) är därför troligtvis oerhört välkomnat av denna utvalda grupp, 

och med tanke på att projektet stöds av museer i Skaraborg är det rimligt att tro att denna 

saknad och längtan också finns hos dem och kanske till och med är grunden till hela 

projektet.  

En annan punkt som framkommit i studien är frågetecknet kring vad som egentligen 

räknas som kulturarv inom folktron; en del informanter menade att berättartraditionen 

fortfarande pågår, fast i en annan form än de traditionella sägnerna, medan andra ville mena 

att det är en tradition vi har i viss mån tappat. En del ville mena båda delarna. Huruvida det 

alltså är innehållet eller berättandet som är kulturarvet besvaras aldrig av deltagarna; ett 

antagande gjordes istället i denna studie om att det är en kombination – berättandet av 

sägner och sagor – som är kulturarvet. Huruvida detta stämmer går att arbeta vidare på i 

framtida studier. 

I efterhand är det rimligt att tro att det hade varit till fördel att göra en distinktion 

mellan folktron och folksägnerna, istället för att skilja på dagens och dåtidens folktro. 

Begreppet folktro kan tänkas vara en aning för subjektivt för att det ska kunna göras en 

rättvis och objektiv iakttagelse av förmedlandet av den, för vad är egentligen folktro? Det är 

uppenbart att den funktion folktron hade förr i tiden fortfarande finns kvar även om vi idag 

inte talar om tomtar och troll, utan snarare om sociala medier och minoritetsgrupper. Idag 

använder vi alltså inte gestalter som inte existerar för att varna, förklara och lära då 

vetenskapen troligtvis sätter stopp för det, men det håller oss inte från att ändå berätta de 

gamla sägnerna fast med andra medel. Essensen och känslan av det som vill förmedlas när vi 

pratar om hur vissa områden i vårt land är farliga att leva i, eller att regeringen läser alla 

våra mejl, är desamma som när vi talade om hur hemska trollen var eller att Näcken 

uppenbarade sig där man inte fick vara.  

Att tala om just autenticitet inom folktro är också en svårighet. Ett av skälen är att det 

är nästintill omöjligt att definiera vad som är äkta och inte äkta i något som ständigt 

omvandlas och förändras, om innehållet ligger i fokus. Studiens resultat öppnar emellertid 

upp för att tolka ‖förmedling‖ på andra vis än bara vad som förmedlas. Förmedlandet kan 

lika väl vara vad som berättas, som hur och varför det berättas. Här skulle det eventuellt vara 

fördelaktigt att också ha en sektion om vår nutida förståelse om folktron, både nu och då, 

även om en sådan undersökning troligtvis hade varit mycket mer omfattande och 

förmodligen krävt både kvalitativa och kvantitativa metoder.  

Om undersökningen istället hade fokuserat på förmedlandet av de gamla folksägnerna 

skulle resultatet kanske se annorlunda ut. Då kan det ha varit lättare att särskilja på vad som 

berättas nu och vad som berättades då, och informanterna skulle möjligtvis ha funnit det 

lättare att diskutera skillnaderna mellan de texter som presenterades.  

Retrospektivt hade även ordet anpassning kunnat omvärderas i genomförandet. Ordet 

är ett begrepp med många olika meningar, vilket framkommer tydligt i intervjuerna. 

Anledningen till varför just ordet anpassning används i studien är på grund av dess relevans 

i förhållande till iscensatt autenticitet, men utan den vetenskapliga grunden är det lätt att 
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tänka sig att ordet betyder något annat. I ett av intervjusvaren är det uppenbart att 

deltagaren tolkar ordet som en teknisk anpassning till målgruppen när frågan egentligen 

handlade om anpassningen av innehållet. Deltagaren har emellertid rätt i den tekniska 

anpassningen och svaret lyfte fram en del av frågeställningen som inte tidigare var 

uppmärksammat. Således fick resultatet mer nyans och djup. På grund av detta var det 

lättare att se ett mönster i hur deltagarna pratade om hur sägnerna förmedlas, tillsammans 

med vad som förmedlas och varför.  

Vad gäller genomförandet av undersökningen uppkom vissa problem. Som tidigare 

nämnts så tillkom det deltagare under två tillfällen efter inspelningen startats och båda 

lämnade intervjun innan intervjun avslutats, och de nytillkomna deltog alltså inte i 

intervjuerna under samma förutsättningar som de andra. Att räkna dessa svar som rent 

bortfall skulle vara något problematiskt eftersom deras medverkande också var i förhållande 

till de andra deltagarna, då intervjuerna skedde i en form som uppmuntrade till diskussion. 

Den informationstext alla deltagare skulle få ta del av innan intervjun startades skickades via 

e-post till dessa två deltagare i efterhand, som båda godkände förfrågan om inspelning och 

transkribering men sade att de inte lämnade intervjun för att de inte längre ville delta, utan 

för att de helt enkelt var tvungna att gå av personliga och arbetsrelaterade skäl. Trots att 

deras svar har kategoriserats separat så har deras svar lika stort värde i undersökningen som 

de andra deltagarnas svar.  

Studien gjordes enligt en kvalitativ metod och deltagargruppen var museiarbetare och 

museipedagoger som alla var införstådda med svensk folktro, berättartradition, kulturarv 

och autenticitet. Detta ger sålunda ett intressant djup i diskussionerna, men tyvärr 

försvinner lite av variationen och vardagspersonen. Det betyder att resultatet endast speglar 

funderingar och teorier från människor som är intresserade av den svenska folktron och som 

arbetar med att bevara och förmedla den. Hade en mer varierad urvalsgrupp deltagit, eller 

om undersökningen hade gjorts enligt en kvantitativ metod, hade kanske resultatet blivit 

annorlunda. Det betyder emellertid inte att resultatet inte har en betydelse och istället kan 

det vara en språngbräda för fler arbeten i framtiden.   

6.3 Framtida arbete 

Resultatet av denna studie visar att den iscensatta autenticiteten i ett transmedialt 

sagoprojekt kan påverka förmedlandet av den gamla svenska folktron både positivt och 

negativt. Den kan förändra de traditionella folksägnerna från grunden genom att omvandla 

dem till ingenting annat än sagor samtidigt som den kan väcka intresse för de gamla 

folksägnerna hos barn och ungdomar som annars aldrig haft någon kunskap i, eller kanske 

ens vetskap om, ämnet.  

Studiens resultat är emellertid en reflektion av djup kunskap och intresse inom ämnet 

och visar inte något vardagsperspektiv. För framtida arbeten kan detta vara ett intressant 

perspektiv att utgå ifrån; vad betyder folktro och folksägner för den svenska befolkningen? 

Vad har vi för grundförståelse för den traditionella folktron i 2000-talets Sverige? Ett 

vardagsperspektiv kan också komplettera resultatet i denna studie för att ge en helhetsbild 

av den traditionella folktrons plats och funktion i vårt nutida samhälle. Ett 

vardagsperspektiv skulle också kunna ge en inblick i hur den traditionella folktron bäst 

bevaras och förs vidare.  

Kvalitativa undersökningar kring folktron och folksägnerna kan också vara av nytta 

och ge en tydligt statistisk bild över hur den iscensatta autenticiteten kan påverka 
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förmedlandet av den gamla svenska folktron. Folksägnerna kan också vara av intresse att 

undersöka, både kvalitativt och kvantitativt, på ett sätt denna studie inte gjort.   

Vidare kan det även undersökas hur folktron ser ut idag och hur den används, och 

huruvida vi vet om att den finns eller om vi anser att den är försvunnen. Ett sådant arbete 

skulle även kunna vara till hjälp att förstå vår samtid och hur vi besvarar stora, existentiella 

frågor i vårt vetenskapspräglade liv och samhälle, och stärka det kulturarv som folktron 

utgör – den samtida folktron lika väl som den traditionella.   
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Appendix A -  Kompletterande information 
 

Intervjufrågor och beskrivning 

 

Information 

 

Denna intervju syftar till att diskutera kring folktro och autenticitet. Den är uppdelad i två 

delar: första delen behandlar folktro och autenticitet, och museets inställning till folktro och 

autenticitet. Vidare ställs även frågor angående museets besöksstrategi och användande av 

digitala hjälpmedel. Andra delen av intervjun fokuserar på barnboksprojektet KLUB från 

Högskolan i Skövde där en presentation först ges och följs sedan av frågor angående 

projektet och folktron som presenteras i det.   

Du som deltagare är anonym i undersökningen och kan avbryta intervjun närhelst du 

vill. Dina svar kommer inte att användas i studien om ett avbrott sker innan avslut. Intervjun 

spelas in och transkriberas för att kunna citeras skriftligt i studien. 

 

Godkänner du ditt deltagande i intervjun samt att intervju spelas in och 

transkriberas?  

 

Intervjufrågor – Del 1 

 

1. Tycker ni att det är viktigt att som museum kunna försäkra äkthet och autenticitet?  

a. Om nej, vad är viktigast för er? 

2. Hur arbetar ni för att försäkra äkthet och autenticitet? 

3. Hur arbetar ni för att få återkommande besökare? 

4. Använder ni er av digitala hjälpmedel på ert museum?  

a. Om ja, vilka och hur? 

5. Vad betyder folktro och folksägner för dig? 

6. Vad har du för syn på traditionell svensk folktro, dess användning och betydelse för 

det dåtida samhället?  

7. Vilka sägner har varit mest prominenta i det här området?  

a. Är det sägner ni vidarebefordrar på ert museum?  

8. Arbetar ni aktivt med att förmedla den gamla svenska folktron? 

a. Om ja, hur?   

9. Deltagaren läser om tomten. 

a. Anser du att denna representation av tomten är korrekt? 

i. Om nej, vad är det som inte stämmer? 

b. Finns det någon information som saknas? 

i. Om ja, vilken? 

c. Känner du till andra sägner om tomten? 

i. Om ja, vilka? 

10. Deltagaren läser om skogsrået.  

a. Anser du att denna representation av skogsrået är korrekt? 

i. Om nej, vad är det som inte stämmer? 

b. Finns det någon information som saknas? 

i. Om ja, vilken? 

c. Känner du till andra sägner om skogsrået? 
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i. Om ja, vilka? 

11. Deltagaren läser om trollen. 

a. Anser du att denna representation av trollen är korrekt? 

i. Om nej, vad är det som inte stämmer? 

b. Finns det någon information som saknas? 

i. Om ja, vilken?  

c. Känner du till andra sägner om trollen?  

i. Om ja, vilka?  

 

Intervjufrågor – Del 2  

 

Introduktion till KLUB  

 

KLUB: Kiras och Luppes Bestiarium är ett barnboksprojekt, med målgruppen 7-10 år, som 

är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund samt deltagande 

kommuner i Skaraborg. 

Ett bergatroll har stulit ett bestiarium från trollforskaren Lovis där det finns 

information om folktrons olika väsen. Bergatrollen använder bestiariet för att fånga väsen till 

sin cirkus. Det är upp till Kira och Luppe att rädda dem med hjälp av en mobiltelefon där all 

information från bestiariet finns inlagt.  

KLUB är en transmedial upplevelse som innefattar platsspecifika böcker och en 

mobilapplikation. I böckerna finns anfanger som kan skannas med hjälp av 

mobilapplikationen och ge information om de olika väsen som användaren kan hitta. 

Informationen sparas i appens bestiarium och användaren kan titta på de olika väsendena 

via 3D- och 2D-bilder. Anfangerna kommer i framtiden även att finnas utplacerade i de olika 

städerna som deltar i KLUB-projektet och på så vis uppmuntras användarna och läsarna att 

besöka dessa städer och de platser som representeras i böckerna. 

Projektet har för avsikt att utbilda om den svenska folktron samt främja 

kulturarvsplatser runtom i Skaraborg.  

 

KLUB visas upp för deltagare med bok och mobilapplikation. 

 

1. Deltagare läser om tomten från KLUB. 

a. Anser du att KLUBs representation av tomten är korrekt? 

i. Om nej, vad är det som inte stämmer? 

b. Tycker du att någon information saknas? 

i. Om ja, vilken? 

c. Kan man presentera informationen om tomten på ett annat sätt? 

i. Om ja, vilket? 

2. Deltagare läser om skogsrået från KLUB. 

a. Anser du att KLUBs representation av skogsrået är korrekt?  

i. Om nej, vad är det som inte stämmer? 

b. Tycker du att någon information saknas? 

i. Om ja, vilken? 

c. Kan man presentera informationen om skogsrået på ett annat sätt?  

i. Om ja, vilket? 

3. Deltagare läser om trollen från KLUB. 

a. Anser du att KLUBs representation av trollen är korrekt?  
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i. Om nej, vad är det som inte stämmer?  

b. Tycker du att någon information saknas? 

i. Om ja, vilken? 

c. Kan man presentera informationen om trollen på ett annat sätt? 

i. Om ja, vilket? 

4. Hur tycker du att projektet hanterar folktro och folksägner överlag? 

5. Hur ser du på detta sätt att utbilda om den gamla folktron? 

6. Vad är dina tankar kring skillnaden mellan de olika representationerna av 

väsendena? 

7. Vad tycker du om att anpassa folksägnerna till barn på detta sätt? Tycker du att 

folktron och folksägnerna bör anpassas överhuvudtaget?   

8. Vad tror du händer med autenticiteten när den gamla folktron anpassas till barn? 

9. Anser du att informationen som delges i KLUB är anpassad?  

10. Förut hade sägnerna syften att lära ut, varna, förklara och underhålla. Hur ser du 

på dessa syften idag? Finns de kvar? 

11. Vad tror du kommer att vara det långsiktiga resultatet av ett sådant projekt? 

12. Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha någon positiv eller negativ 

påverkan på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? 

13. Övriga kommentarer  
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Appendix B -  Transkribering av intervjuer 
 

Deltagare 1 

 

Intervju, del 1 

 

Louise [L]: Vi kickar igång på en gång. Jag såg ju att du var ju då ansvarig för häxmuseet i 

[ort]. Det stämmer? Ja. Tycker du, eller tycker ni, att det är viktigt som museum att ni kan 

försäkra äkthet och autenticitet.   

 

Deltagare 1 [D1]: Absolut, mm.  

 

L: Hur arbetar ni för att försäkra äkthet och autenticitet? 

 

D1: Om vi säger… museet… gjordes ju klart någon gång där i slutet på 90-talet, jag kan inte 

exakt säga—97—och det var innan jag var med. Så att, jag har inte så mycket, vad ska jag 

säga… jag har inte varit med i den processen när det byggdes upp. Däremot har vi försökt… 

det var ju svårt att göra nånting i museet som det var, eftersom det byggde väldigt mycket 

på… på texterna och så som fanns då på museet som beskrev både på ett nationellt plan, när 

man visade på att det var ju inte bara häxprocesser här. Så det var med ett internationellt 

kan man säga också, och sen ett nationellt och sen ett lokalt här då. Det var svårt att göra så 

mycket mer i själva utställningen som den var utformad då. Vi hade inte möjlighet, det fanns 

liksom inte, det här med möjlighet att digitalisera på det sättet för de här husen var 

kallställda på vinter, det finns… ja, det var många såna här… haft andra problem, jag menar, 

häxmuseet har legat på övervåningen har inte funnits hiss har inte varit tillgängliga för alla 

och sånt där. Så det, jag känner ju att det har varit liksom, det har varit svårt att gå in och 

göra nånting i den befintliga utställningen. Men nu skapar vi en nu, eller flyttar den här 

utställningen till [Namn] folkhögskola och där plockade vi in lite annat också i det här.  

 

L: Jag har ju varit på museet i [ort] och sett den här listan med namnen på de som blev 

avrättade och sådär… hur arbetade ni för att få fram det?  

 

D1: På den tiden, jag vet ju hur de jobbade, det fanns ju en man som var historiker och 

historielärare bland annat på [Namn] folkhögskola, [Namn Efternamn], och all text som 

fanns med, fanns på museet, det hade han tagit fram och plockat fram ur rättegångsprot—ja, 

på alla möjliga olika sätt så hade ju han jobbat med de där texterna. Så att, utifrån det där 

visste ju vi att… ja, det här stämde. Och bland annat är det ju han som har, han har även 

gjort en… vad ska jag säga… uppe på till exempel att man vet idag att det är Häxberget som 

är det, därför att han har mätt det här med kolhalt på—han har gjort en massa 

undersökningar på bergena runtomkring och det här, och där har man hittat, just på 

Häxberget har man hittat väldigt mycket rester utav det.  

 

L: Mhm. Det är väldigt spännande, verkligen! 

 

D1: Ja. Han har även gjort… han har gjort en karta där han har pekat ut vilka områden på 

häxberget också där man ser liksom. Så att, han… och det har han ju gjort i nån utbildning 

som han har gått, i nån kurs och så där också så att, ja, det.. det ska vara väldigt… ja, som 
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historiker, så att jaa, så han har liksom godkänt alla texter och sådär som har framtagits så 

då vet vi att, ja, det ska stämma och så. Nu gör vi ett litet… vi flyttar den här utställningen, 

men vi kommer att tillskapa och göra lite mer utav den, och den… vi ska försöka se till att vi 

kan utveckla den, fortsätta utveckla den, och nu jobbar vi också digitalt med den.  

 

L: Jaja. Ja, och det— 

 

D1: Det, jag kommer ha en del med det här digitala, att du ska kunna gå, vi har en vägg där 

den ska, man ska kunna gå in, och så göra, ja, skriva in, och det ska skrivas berättelser och 

man kan gå in och ja…  

 

L: Jag tror vi sparar det, för jag har det som fråga senare också.  

 

D1: Okej. 

 

L: Men det är jätteroligt att ni har… att ni har tänkt i dom banorna. Men då kan vi gå vidare: 

hur arbetar ni för att få återkommande besökare? Har ni nån sån strategi? 

 

D1: Ja, vi har ju haft en strategi, men inte så… den har ju inte varit så välutvecklad, för det är 

ju byggt mycket på att det här museet har bara kunnat vara öppet tre månader om året 

därför att det är kallställda hus. Har det varit en kall vår är det inte ens kul att komma i juni 

för då är det jättekallare inne än ute, så vi har ju haft såna problem. Det har ju inte varit 

tillgängligt för alla på grund av att själva häxdelen har legat på övervåningen och du har bara 

en trapp, du har inte haft någon hiss. Så det har funnit många såhär problem runtomkring, 

och sen har vi ju ingen personal, vi har inte haft nån personal, vi har inte haft råd att ha 

någon personal där. Så vi har—det har byggt på väldigt mycket frivilliga krafter, och då har vi 

haft en grupp äldre män som kallas sig för [ort]-pojkarna som har varit med att hjälp till att 

öppna och stänga museerna. Tidigare under—vi har ju haft olika som har… förut ägde 

Kramfors kommun [ort] vandrarhem och allt som här, och sen hade vi arrendator som har 

varit där och haft ansvar för den olika år. Och den första—den arrendatorn som jag då kom i 

kontakt med i början, [Namn] som jag tappar efternamnet på nu, hen var ju väldigt driven 

och hen arrenderade ju hela, så hen hade ju vandrarhem och hen hade campingen och hen 

hade restaurangen och hen hade konferensverksamhet och hela det här och hen såg ju 

nyttan av att ha det här… att hjälpa till att öppna och stänga och hen till och med guidade 

och så, och hjälpte till, speciellt då på häxmuseet och så här, med även på flottningen för de 

ligger ju bredvid varann. Och hen så ju väldigt nytta i det här. [Namn Efternamn] hette hen, 

och var ju väldigt driven i det här. Hen var även med och bekostade när man gjorde 

häxmuseet, la in pengar själv i det museet. Och… men sen när hen… hen fick ett jobb, hen 

hamnade på [Namn] Slott, och där är hen fortfarande. Hen är VD där nu, på [Namn] Slott 

nu. 

 

L: Jag tänker då när ni ska flytta på verksamheten… har ni tänkt… tror du då att, med att det 

kommer att bli kanske mer tillgängligt och såhär, tror du att det kommer locka folk till att 

möjligtvis kanske besöka eller rekommendera det till nån annan så? 

 

D1: Absolut. Sen har vi haft andra då arrendatorer som har varit där och dom har då… ja, en 

del har kanske inte känt samma intresse eller att det har betytt lika mycket för nån köpte… 

eller inte köpte, nån som arrenderade det där var väldigt mycket för att utveckla 
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restaurangen och såg det som sin nisch då. Så det—vi har haft lite—och det var i det 

sammanhänget som de här [ort]—äldre männen kom in och sa vi kan hjälpa till att öppna 

och stänga. Sen fanns det också en kvinnlig företagare där som gjorde tofflor och hon var 

också med och hjälpte till när de här gubbarna, de här männen, inte, ja, kunde någon gång 

och så där, men annars, de gjorde scheman och la upp. Sen var det såhär att dom är så gamla 

idag så att flera av dem är döda, nån har blivit senildement, och det har, ja, alltså… de orkar 

inte längre vara en del av de. Och så har vi haft dom här som köpte till slut… vandrarhemmet 

och campingen, köpte hela anläggningen, så har ju dom varit lite behjälpliga, men de är inte 

alltid där på sommarn. Så det har ju varit lite… dom sista två åren har det varit lite problem 

med att alltid kunnat ha öppet. Jag har försökt farit dit ibland under nån vecka och öppna 

och stänga men alltså att sitta och åka då till [ort] morgon och kväll, det är liksom inte… 

 

L: Nej, nej men precis, det är inte realistiskt. 

 

D1: Nej, det är inte realistiskt. På min semester har jag alltid försökt varit där en gång i 

veckan för att tittat till och sådär så man har försökt att göra men… så vi känner att det här 

kommer att utvecklas mycket mer, och nu… och vi har ju haft, vi har gjort en marknasför—

att vi har ju haft en broschyr om det och vi har annonserat i dem här… kart—

sommarkartorna, dom här olika och sånt där, så vi har haft en viss annonsering och så och 

lagt ut på hemsidan och vi har… så på så sett har vi marknadsfört det. Men det har också 

skapat problem att vi har ju velat kunna visa det här mycket för skolor och ungdomar, men 

om vi öppnar vid första juni och skolorna börj—de börjar ju att varva ner… och sen när vi 

stänger sista augusti, då är de på väg att starta igen och då är det inte alla som har lyckats ta 

sig dit. Men nu kommer vi, i och med att vi flyttar det till [Namn] kommer vi att göra en ny 

satsning med att utveckla det här, och vi kommer då ha öppet året om… och det här gör ju då 

att det här kommer vara en annan tillgänglighet för skolor, utbildningar, forsk—ja, de som 

överhuvudtaget är intresserad av det här, allmänhet… att kunna… ja, besöka museet. Och vi 

ser också att, jag menar… du har tågstationen där, du har flyg, du—det finns bussar man kan 

ta sig hit, bil, och sen… [Namn] har ju även minibussar som kan hjälpa folk om du kommer 

via flyg eller via tåg och så här va, så de kan hjälpa till att hämta och så. 

 

L: Så har du ju den biten också, för [Namn] Folkhögskola ligger ju lite närmare just kyrkan 

och de. 

 

D1: Ja, det också. Så då får du närmare till kyrkan, häxberget och det… och sen har vi ju 

också hittat källaren som är… som vi tror mer på än den källare som är idag. 

 

L: Jaså? 

 

D1: Ja, för den källaren, den har länsmuseet, de olika cheferna, olika som varit där, dom har 

dömt ut, arkeologer, och sagt att det här är inte dom här källarna. Men dom källarna som vi 

har hittat nu som ligger lite närmare, upp mot Västhammar, där är det mer troligt, och det 

säger ju också länsmuseet, att det här är mer troligt att det är de här källarna. Så att, allt det 

här, det blir mera som ett litet kluster, mycket närmare också… och det gör ju också den 

möjligheten att man kan utveckla det på ett annat sätt och det kommer vi försöka att 

marknadsföra det här på… på olika sätt nu framöver, och… länsmuseet Murberget nu, en av 

arkeologpedagogerna där, [Namn Efternamn], hen kommer att jobba där i höst och ta emot 

skolklasser och elever och så.  
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[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Men nu kommer vi vidare till den frågan då, använder ni er av digitala hjälpmedel på ert 

museum? 

 

D1: Ja, vi kommer göra det nu.  

 

L: Ja, just det. 

 

D1: Vi kommer att jobba med det nu, det är ju det vi… 

 

L: Vilka och hur kommer ni göra? Eller, vad kommer ni använda er av?  

 

D1: Vi kommer dels ha den här skärmen som kommer vara på en vägg där man ska kunna 

trycka fram olika berättelser, och… från rättegångsprotokoll—ja lite olika. Sen kommer vi 

även att skapa ett litet rum bredvid där vi kommer ha en dator där man kan… där vi kommer 

dels samla fysiska böcker alltså, litteratur om det här… även uppsatser, allt som finns om det 

här, och så sen kommer vi även ha en digitalisering där man kan söka, där vi lägger in där 

man kan gå ut på nätet och hitta och så. Så att vi önskar ju att det här ska bli som ett litet 

resurscenter då liksom, att man ska kunna söka när det gäller… häxprocesser och—och vi 

kommer ju också försöka och titta på inte bara dom här häxprocesser utan vad är, vad är 

dagens häxprocesser? Det här med näthat och liksom, att koppla ihop det med vad som 

händer idag. Så det är också… och vi har nu en bibliotekarie, en pensionerad bibliotekarie, 

som har jobbat på länsbiblioteket i Härnösand, som ska hjälpa till och ta fram texter och ta 

fram böcker, ja.., vi har ju flera litteraturlistor och sånt där, men vi kanske inte har råd att 

köpa in allt, vad ska vi lägga in, och även hjälpa till att förfina texterna och förändra dem, det 

som behöver läggas till i utställningen, och som ska jobba med det här och hen har redan 

börjat jobba. Hen heter [Namn Efternamn].  

 

[Egen kommentar.] 

 

D1: Jag ska ta fram den där, jag skrev ju en… för vi sökte ju pengar från ABM, vi fick ju 

pengar, vi fick 200 000, ja, av ABM Västernorrland, och jag måste bara se… [Letar 

dokument.] Jag här har jag gjort… här har jag den. Jag behö—jag har ju skrivit också 

varför vi valde… varför vi väljer att flytta museet. 

 

[Från ansökan för ekonomiskt medel.] 

 

‖Det finns flera positiva effekter och vinster med att flytta Häxmuseet till [Namn] 

Folkhögskola. En av anledningarna är den fysiska tillgängligheten, häxutställningen kommer 

att inrymmas på bottenvåningen i villan på [Namn] som idag är bibliotek. Ingången till 

villan har en ramp, som gör det möjligt för alla att kunna ta del och se utställningen. Man 

kommer även att ha utställningen öppen året runt. Andra positiva aspekter är dels den 

pedagogiska och den digitala. [Namn] Folkhögskola har olika utbildningar, kurs- och 

konferensverksamhet under stor del av året. De har många intresserade, kompetenta 

personer med pedagogisk utbildning. I vårt arbete med att flytta häxutställningen till 

[Namn] Folkhögskola vill vi få tillstånd en fördjupad samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och 
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Museer, ABM sektorn, för att kunna utveckla och skapa ett resurscentrum genom att samla 

den kunskap som redan finns om häxprocesserna lokalhistoriskt, nationellet och 

internationellt, men som också skulle kunna utvecklas till ett forskningscenter som kan 

stimulera till forskning inom detta område.  

 

Kulturenheten och [Namn] Folkhögskola vill genom flytten utveckla, förnya och 

tillgängliggöra det som hände under häxprocesserna på 1600-talet, men också belysa de 

häxprocesser som pågår i vår nutid som bl. a det alltmer utbredda näthatet som särskilt 

drabbar kvinnor och ungdomar. Många kända kvinnliga personer som programledare, 

debattörer, författare entreprenörer, bloggare och politiker har berättat om sina upplevelser 

av att vara utsatt av näthat. Det finns således mycket lärdomar och insikter att använda sig 

av. Kommunens grundskolor och våra tre gymnasieskolor skulle också med flytten få större 

möjlighet att ta del av utställningen och den kunskapsbank som skapas. Det skulle också 

möjliggöra att grundskolor och gymnasieskolor runt om i länet och i landet i övrigt skulle 

kunna ta sig till utställningen på [Namn] Folkhögskola för att ta del av historien, men också 

sätta in häxprocesserna i ett större sammanhang som också handlar om Sveriges historia och 

vad som skedde i Europa samt förstå och koppla det till vad som händer i Sverige idag och i 

omvärlden med bl. a det utbredda näthatet som uppstått efter att vi allt mer lever våra liv på 

nätet. 

Det är särskilt viktigt att barn och unga för ta del av vår historia och vårt kulturarv. De 

fysiska platserna som hade central betydelse för häxprocessen i Torsåker som Häxberget, 

Torsåkers kyrka och häxutställningen på [Namn] kommer att vara inom ett begränsat 

område i Prästmon, det gör att det blir enklare att planera, marknadsföra, organisera och 

arrangera guidade turer, visningar för konferensgäster, events, företag, besökare och 

turister. Utbudet kommer därmed att bli mer omfattande och få en större spännvidd. 

 

Till [Namn] Folkhögskola kan man ta sig med de flesta transportmedel, som bil, buss, tåg, 

och flyg. Det finns en tåghållplats alldeles i närheten av [Namn]. Höga kusten Airport ligger 

bara några kilometer från folkhögskolan. [Namn] Folkhögskola har även tillgång till 

minibussar som kan hjälpa till med att hämta och lämna vid tåghållplatsen och vid 

flygplatsen. Busshållplats finns också alldeles i närheten. [Namn] folkhögskola ligger i alla 

avseenden mycket centralt.‖ 

 

Så har jag skrivit också om framtidsplaner. 

 

[Från ansökan om ekonomiskt medel.] 

 

‖Vi har för avsikt att skapa ett digitalt rum där interaktiva skärmar och datorer ska förmedla 

den nutida historien, men där det också ska finnas möjlighet att söka mer information om 

vad som hände, dels via nätet, men också via böcker, forsningsrapporter, uppsatser, skrifter 

mm. För att kunna samla det digra material som finns om häxprocesserna så behövs ett 

mycket nära samarbete med ABM-sektorn i länet, som länsbiblioteket, riksarkivet i 

Härnösand, länsmuseet Murberget, folkbildningsverksamheten, föreningsarkiv, 

civilsamhället, samt andra aktörer för att utveckla utställningen till att bli en fysisk 

mötesplats, ett forum för kunskapsutbyte och kunskapsbank och för framtida forskning. 

 

På [Namn] Folkhögskola finns flera kunniga och intresserade lärare som kan guida om 

häxprocesserna. Det finns också en privat aktör som idag arbetar på heltid med att guida om 
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häxprocesserna, Ådalens industrilandskap och Ådalen 31. De är vidtalade och har fått 

information om våra idéer, tankar och den planering som påbörjats. Dessa lärare samt den 

egna företagaren kommer att kunna ta emot olika grupper, studiebesök, skolklasser, 

föreningar et. c för visningar, guidningar, hålla föredrag, workshops mm på temat om 

häxprocesserna i Torsåker, i regionen, i Sverige och Europa under 1500-1600-talet. Idag har 

häxmuseet ca 1000-1500 besökare under de tre sommarmånaderna och samhällsföreningen 

på [ort] genomför ca 10 guidade visningar under den perioden.‖ 

 

Förut har dom ju gjort jättemycket, mycket fler men på slutet börjar dom ju och bli… nu kan 

dom nog inte göra nån, nästan några.   

 

‖Tidigare hade de många fler visningar, men av åldersskäl så orkar de inte med mer. Det 

utgör också ett problem att i för stor utsträckning använda sig och bygga en verksamhet på 

ideella krafter, det gör att verksamheten blir mycket sårbar. Den privata aktören [Namn 

Efternamn] erbjuder och genomför under dessa månader 14 ordinarie guidade 

häxvandringar som marknadsförs via kommunens hemsida, affischering samt annonser i 

tidningen TÅ, sommarbilagan och Kramforsbladet. Dessutom får han cirka 15-20 uppdrag av 

olika grupper som bussresor, företagsbesök att göra guidade visningar av häxmuseet. Vid 

häxvandringarna har han oftast 15-20 personer per gång och för bussresorna handlar det om 

45-50 personer per buss. Han har redan börjat planera för sina visningar och guidade turer 

för sommaren 2017.‖ 

 

Och sen kommer: 

 

‖[Namn] folkhögskola kommer från sommaren 2017 att förändra verksamheten genom att 

skolan kommer att ha öppet året runt. Under skoltid kommer skolan också själv att kunna ta 

emot och göra visningar och guidningar för olika grupper. 

Kulturenheten kommer fortsätta att arbeta aktivt för en långsiktig, systematisk och hållbar 

utveckling av häxmuseet. Det kommer att ske på många olika sätt, här följer några exempel, 

dels genom att utveckla och förnya informationsbroschyrerna om häxprocesserna, 

häxmuseet och häxberget. Vi har två olika broschyrer för att marknadsföra och 

tillgängliggöra information, en som handlar om häxmuseet och en som handlar om 

häxprocesserna och häxberget. Kulturenheten ämnar att tillsammans med [Namn] 

folkhögskola utforma en ny broschyr om häxmuseet och häxprocesserna samt uppdatera 

broschyren om häxberget. Informationsbroschyren om häxberget finns på ca 10 olika språk. 

Kulturenheten kommer också att fortsättningsvis att marknadsföra och informera om det 

nya häxmuseet på kommunens hemsida, olika webbsidor och i andra sammanhang som är 

intressanta och seriösa. En annan viktig del i arbetet är att ha omvärldsbevakning, följa den 

digitala – och teknikutvecklingen som sker i samhället, nya forskningsrön på området, ny 

litteratur och forskningsrapporter samt vara delaktig i att förändra, förbättra, uppdatera och 

underhålla själva utställningsdelen.  

 

Kulturarvet ses idag som en viktig resurs både i kommunala och regionala 

utvecklingssammanhang. Basen för det är kunskap, samlingar, kulturmiljöer, arkiv men 

också institutioner, föreningar, folkbildning och företag, de är av stor betydelse, men det är 

först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande. Ett aktivt 

arbete med dessa frågor förutsätter ett engagemang och delaktighet hos många aktörer både 
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professionella och amatörer, men det behövs också en sammanhållande länk som kan föra 

arbetet framåt och få de olika krafterna att samverka.  

 

Kramfors kommun har ett rikt och mångfacetterat kulturarv. Häxprocessen en viktig del i 

vårt kulturarv. Det är av yttersta vikt att verka för mångfald, synliggöra och motverka 

diskriminering i sättet att använda denna del av vårt kulturarv, samt öka delaktigheten och 

intresset i samhället och koppla det till dagens häxprocesser. En annan viktig aspekt är att 

använda sig av genusglasögonen för att se vems/vilkas historia som berättas, vem/vilka har 

tolkningsföreträde. I kulturarvsarbetet med häxprocesserna finns redskapen för att ge 

historiska perspektiv på vårt samhälle. Vi har en viktig roll i som offentlig aktör nära 

medborgarna att arbeta för synliggöra, vårda, men också ansvara för kunskapsuppbyggnad, 

information och vara en mötesplats, forum och kunskapsbas för det pedagogiska arbetet för 

allmänhet, skolor, föreningar och organisationer.‖ 

 

Och sen har jag också plockat in det här med måldokument för ABM, det här, dels det här 

med länets strategiska kulturarvsprogram och också hänvisat till landstingets kulturplan, 

såhär va. 

 

L: Jätteroligt att ni fick det stödet också, för det visar ju att det är prioriterat, att..— 

 

D1: Och sen så tar jag också upp det här att… att det finns en överenskommelse mellan 

lanstinget västernorrland, länsstyrelsen västernorrland och antikvarieämbetet om att få en 

långsiktig samverkan på kulturområdet. Och så har jag tagit upp de olika delarna i det här 

också.  

 

L: Ja, just det. Nä, jag tycker det låter väldigt lovande, och just det är så roligt att ni ska 

bygga ut och att ni ska göra det mer tillgängligt, att ni ska göra det mer, liksom…  

 

D1: Här har jag skrivit—alltså, jag… ‖Häxmuseet invigdes på [ort] 1997‖ – så var det. Så att.. 

och det är som sagt också då att den är kallställd så det går inte att ha öppet under vintern, 

och också just det här med tillgänglighetsperspektivet, att det är på övervåningen och saknar 

hiss. Så att, ja.  

 

L: Ja, men det tycker jag låter väldigt spännande. Ska vi se, ja just, digitala hjälpmedel, ni 

skulle— 

 

D1: Du kan få den här, om du vill, för jag har skrivit den. 

 

L: Hur känner du för mig att citera den i— 

 

D1: Det får du göra. 

 

L: Jag får göra det? Ja, just det. Ja men, du får jättegärna skicka den i så fall, så… så att jag 

kan lägga in där och visa liksom vad som är viktigt för er, så. Nu tänkte jag att vi fokuserar 

lite mer på just folktron, och nästa fråga är ju då, vad betyder folktro och folksägner för dig?   

 

D1: Ja, jag tycker det är ju… viktigt, intressant, det är en del av vårt kulturarv… och det kan 

man göra på många olika sätt. Det finns… berättelser som har berättats som kanske inte är 
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sanna, men då skapar de lite… mystistik… det sätter fantasin i rörelse och jag tänker just när 

det gäller barn och så… så att det har ju en viktig del av vårt berättararv, tänker jag att det är. 

Sen finns det ju vissa delar som naturligtvis bygger på sanningar, och det gäller väl också 

att… båda de här tycker jag är viktiga.  

 

L: Har du nån—åh, förlåt. 

 

D1: Ja, ingen fara. 

 

L: Är folktro och folksägner något du har vuxit upp med? 

 

D1: Jo, men det tycker jag väl att, visst har man väl gjort det, att… att det finns ju berättelser 

och set finns ju, jo, att man har tagit del av… olika saker och… jag vet inte, men det här med 

månen, jag bara att mamma berättade när jag var barn att man skulle int—hon sa att, man 

skulle inte låta månen lysa se på en om natten och det där har jag funderat på väldigt mycket 

på och sådär va, men jag har ju förstått också det här sen det att månen är ju väldigt, 

speciellt när den är fullmåne, dragningskraft och det där och nu som äldre känner jag ju av 

inför när det ska bli fullmåne och sådär att jag har svårare att sova och sånt där som jag—

kanske—det kanske jag hade som yngre också men jag sov så pass bra ändå så att jag tänkte 

nog aldrig på det… ja, jag vet inte. Det är liksom såna här saker och… jag har—nu är hon så 

gammal så jag vet inte om hon riktigt kom ihåg, om jag kan fråga hon, men egentligen skulle 

man ju ha frågat om såna här saker tidigare… var det kommer ifrån och var hon har hört det 

och sådär, men man har ju vuxit upp ändå med såna här berättelser som har… ja, berättats. 

Kanske inte långa historier utav henne, men däremot såna här korta små såna här saker. 

Däremot hade mamma en… en ingift morbror och han hade många spännande historier. Det 

var jätteroligt att sitta i hans knä och höra om dem här spännande historierna och såhär.  

 

L: Ja, just det. Nästa fråga är ganska liknande, men vad— 

 

D1: Men man förstod ju på nått vis att de inte var sann. Då kanske man inte—då var man 

nog lite såhär, är det sant eller inte, men sen när man blev äldre förstod man ju att näe, men 

det här… och han berättade det på ett sätt så att man blev ju—och just, det blev liksom—det 

var väldigt spännande, väldigt roligt. Det var mycket roligare än att få en saga uppläst, att 

höra dom här berättelserna.  

 

L: Sen är det mycket också att det inte läses från en bok, utan att det är… berättandet i sig.  

 

D1: Nej. Och han var jätteduktig att berätta on det här. 

 

L: Ja… ja, just det. Nästa fråga, den är ju ganska liknande, men vad har du för syn på 

traditionell svensk folktro, dess betydelse och dess användning för det dåtida samhället?  

 

D1: Jag tror att den var väldigt viktig. Det var ju ett sätt att skapa tradition—det var ett sätt 

att… kanske komma nära men man hade inte teve. Man berättade, man… jag tror att vi har 

tappat väldigt mycket av det där idag och speciellt sen teven kom in för då var det väldigt 

mycket berättande och man… man satt kanske hem—och familjen samlad och… kan ha varit 

nån mormor eller farmor och sådär som kanske förde dom här berättelserna vidare och det 

är precis som att det är borta idag, va, på grund mycket tror jag på det här med teven och... 
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och idag läser du ur böcker och det har varit—och när sjuttiotalet kom så skulle det vara de 

här realistiska böckerna, vad som hände och vad barna—vad de gjorde och såhär och det var 

väldigt mycket utav det här va, och så. Så jag tror att man har tappat lite grann och kanske 

inte kommit tillbaka riktigt till det här igen för att… att man har sett den här betydelsen men 

nu har det… det har liksom försvunnit en generation där som… ja, och vi har inte riktigt den 

där… jag vet inte… jag kan ju—vi kan ju berätta vissa delar men då är det ju… då är det ju, 

vad ska jag säga… ja, jag kan berätta om häxtradit—liksom den biten, men jag har ju… jag vet 

inte, jag har inte fått den… ja, den har jag fått med mig för jag har läst in mig på den.  

 

L: Du har inte fått den från mor- och farföräldrar.  

 

D1: Nej, därför mina mor- och far-, de här föräldrarna, de var döda, mamma och pappa, 

och… då kom ju teven och det här och man skulle titta på barnprogram, och… jag vet ändå 

att min mamma, hon… hon sa att hon glömde bort att be dig komma in och se 

barnprogrammen för att jag var ute och leka och det köpte jag liksom. Och så sa jag varje dag 

till, kom ihåg att påminn mig om barnprogrammet när det börja. Och så också, hon tyckte ju 

att det var bättre att jag var ute och leka, och nu förstår jag, det var ju mycket bättre att jag 

var ute och leka och gjorde andra saker än att gå in och sätta mig och titta på teve såhär. Men 

jag tror att man har… man tappade nog mycket där under en period den när teven kom och 

allt det här för det har varit så… då blev det det som blev det väsentliga. Och speci—jag vet 

inte, våran sa, i och med att jag inte hade nå… dom dog när jag var—jag hade, farfar kanske 

dog när jag var fyra och morfar dog när jag var… fem, nånting, och dom var sjuka väldigt 

långt innan och mormor och farmor, dom dog… ja, min mamma var väldigt liten och min 

pappa var väldigt liten också. Och förresten, rätta farfar också dog, utan pappa var ju då 

fosterbarn och sen, och dom dog också, så dom hann—så ja, jag har liksom inte den 

traditionen, riktigt.  

 

L: Nej, just det. Den försvann litegrann för dig.  

 

D1: Ja, den försvann, ja. Men däremot så tycker jag—jag ser ju att det är en viktig kunskap 

och jag har ju lyssnat mycket till… [Namn Efternamn], det är ju en… hen har ju gått… hen är 

förskolelärare, har gått massa utbildningar och är idag en sån här berättare, och är ute och 

berättar och jag har lyssnat mycket på [Namn], och få sitta och lyssna på [Namn] när hen… 

tänder sin kandelaber och så hens sätt att berätta, så… det blir magi. Det blir magiskt att 

höra hen om… hen berättar utifrån Nordingrå, hen bor ute i Nordingrå, berätta om olika… ja, 

såna här gamla folktro och sånt här, och jag har ju hört hen och… ja, jag tycker det är helt 

underbart att höra. Vi behöver det där. Vi behöver det.  

 

L: Ja… jamen, det kan jag verkligen hålla med om. Vilka sägner har varit mest prominenta i 

det här området? Finns det några sägner som du vet att det har talats om väldigt mycket? 

 

D1: Just nu står det— 

 

L: Om vi kopplar då istället just till [ort] och [ort] där ni har museet och sådär?  

 

D1: Jo, jag kan ju tänka mig att det har gått väldigt mycket runtomkring det här med 

häxprocessen och… runtomkring om… vilka… ja, varför det hände liksom, och så här att det 

har även vävts in litegrann folktro och så. Sen finns det säkert många andra, jag vet ju att 
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utifrån Nordingrå finns det… finns det annat också för jag har ju lyssnat på [Namn], men nu 

står det still, nu kommer jag inte på några, men jag tror att [Namn] är bättre på kanske och… 

berätta vad det har varit, hen jobbar mer med det här jag har ju liksom… just nu—alltså, jag 

har ju hört och, men jag kommer inte på just nu mer än att…  

 

L: Då vill jag säga att just häxsägnerna har ju varit stora och rätt dominanta där överlag.  

 

D1: Ja men, det tror jag. 

 

L: Frågan efter det är sägner som ni vidarebefordrar på ert museum, och det är det ju i så 

fall, såklart. 

 

D1: Det är väl både och. Det är väl både sägner, sen finns väl många stora delar är väl, är ju 

sann—sanna i dom här va. Det finns ju ett stort sanningssätt, sen kan ju folk ha lagt till och 

dragit från och gjort egna slutsatser och… i berättelser och så.  

 

L: Men skulle du inte vilja säga att de här häx… alltså, Blåkullaberättelserna är ganska… 

alltså sägner som… 

 

D1: Jo, folktro också för vi har ju en del i museet som handlar just om folktro. Och då är det 

just det här med häxor och Blåkulla… 

 

L: Flyger på kvastar… 

 

D1: Flyger på kvastar, ja. Absolut. Och det här med Blåkulla till påsk och sådär, och det är 

man ju uppväxt med som barn, och det brukar man, det kan man ju skämta om än, jamen vi 

ses i Blåkulla och sånt där, och vi tar… jag tar kvasten och såhär, så att… såna berättelser, det 

har man ju hört sen man var barn och det är runt påsken då. Men sen finns det säkert andra 

sägner runt andra… alltså, jag har ju hört, men alltså just nu står det still. Jag är… jag 

kommer inte på, men just det här med Blåkulla, det var ju… 

 

L: Det kanske kommer senare. I slutet av hela intervjun har jag för öppna kommentarer och 

då kan vi diskutera runt om det är nånting som du… 

 

D1: Ja… personer som kunde gå igen och såna här saker. 

 

L: Ja, just det, gastar och spöken och sånt. 

 

D1: Ja, lite spöken och ga—det är ju också nånting, och det tror jag är runt hela världen på 

ett eller annat sätt. 

 

L: Javisst, det är ju väldigt vanligt. 

 

D1: Ja. 

 

L: Ja. Nu svarar du visserligen på den, nästa fråga litegrann (arbetar aktivt). Och jag tänker 

rent generellt så kanske ni fokuserar mer på just Blåkullasägnerna och så, och om du tänker 

lite gran på vättar och troll och sånt då, har ni…? 
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D1: Ja, men i den här med den här, i folktron, så finns de just dom här djävlarna och lite 

sånt här som, [Namn Efternamn] som har byggt upp då, och den delen kommer också vara 

med på [ort], det här med folktrodelen, en del, om just de här olika… vättarna och dom här… 

du hade ju… vad heter det, nu tappar jag namnet på det här som man pratar om, det här 

nystanet som man slängde ut och såhär som… kunde man hala in smöret och det här, och, ja. 

Men det, ja, jag tappar namnet på det här. Men det finns lite olika såna här… berättelser som 

kommer även å finnas med på [ort] då, som är—eller på [Namn] som har varit på [ort]. Och 

det har ju varit starkt, just det här med övertron på olika saker, att man kan också… och att 

de här kvinnorna hade särskilda krafter, de hade förbund med djävulen och de kunde—dom 

kallades häxor utifrån nånting, och det har ju varit starkt och det tror jag det finns på den 

större delen av världen, men det här med över—att övernaturliga krafter, det tror jag är 

sägner som… och det där är alltid fascinerande liksom att höra om egentligen.  

 

L: Precis. Då kommer vi osökt in på nästa del av den här del 1. Du… jag har… bestämt att jag 

ska fokusera på tre olika väsen i det här arbetet, och det är tomten, skogsrået och trollet. Och 

det är ju mest för att, det är ju egentligen dom… Bland dom mest populära väsena vi har i 

den gamla svenska folktron. Så jag tänker att… nu har jag alltså gjort sammanställningar 

från olika källor, bland anna—jag vet inte om du känner till Bengt af Klintberg? Han har ju 

gjort då en samligt från 1977 där det finns olika sägner från runt om i landet och då har jag ju 

använt det som viktigaste källan då. Men sen har jag använt bland annat då Ebbe Schön och 

sådär som… så jag tänkte att du—vi börjar med tomten då. Tänkte att du skulle få läsa 

igenom den här texten och sen så har jag lite följdfrågor om det. Om du vill så får du behålla 

den där också. 

 

D1: Gärna.  

 

[Deltagare läser om tomten.] 

 

L: Anser du att denna representation av tomten är korrekt?  

 

D1: Ja, det tycker jag väl. Jag menar, jag kan väl säga att jag tycker väl att… det finns ju… ja, 

både och alltså, det, ja… den här första delen, men sen pratar du också om att… ja, han som 

ger den här, den här ‖Jenny Nyströms skapelser av gårdstomten som ofta ger ett vänligt 

intryck även om sägnerna kan tyckas motsäga detta‖. Men jag, ja… men jag tror, ja… det… så 

är det, jag håller med om det här, men jag—och jag tror precis såhär alltså att… ja, idag har vi 

länsstyrelsen som håller efter dom här, men på den tiden då… hota man med tomten som 

kunde göra… så jag tror absolut på det här, absolut att… det här—jag håller med om det här. 

 

L: Finns det nån information som du känner saknas?  

 

D1: Nä, på nått vis så tyck att det, jag tycker du har verkligen… fått med… nä, jag tycker du 

har fått med väldigt bra.  

 

L: Okej. Känner du till andra sägner om tomten? 

 

D1: Nä, jag tyck—nä, jag vet inte… det är väl det här på nått vis, att man har hört tala—eller 

just om den här tomten som finns… som dom pratade om, den där tomten. Jag hade inga 
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föräldrar som var… som trodde på sånt här, så jag är liksom inte uppväxt i det där men jag 

har ju hört andra som prata om det här och jag har ju själv varit liksom… är ju intresserad av 

såna här… sägner och… och det, så att… så att, ja… nej men ja… det här är väl det man har, 

alltså kortfattat beskrivet är det ju liksom essensen av det man har hört talas om tomten, den 

lilla tomten och att han ville ha gröt och man… man skulle hålla sig väl med tomten.  

 

L: Ja, precis. Annars kunde det gå illa. 

 

D1: Annars kunde det gå illa, ja, men det var liksom det.  

 

L: Ja, just det. Jamen va rolig. Då går vi vidare till nästa då, och då har vi skogsrået.  

 

[Deltagaren läser om skogsrået.] 

 

L: Anser du att denna representation av skogsrået är korrekt? 

 

D1: Jo, det tycker jag.  

 

L: Finns det nån information som saknas? 

 

D1: Nej. Jag har ju mer hört den här med den här vackra kvinnan. Men, jag har ju även hört 

att, ja… att en del har beskrivit henne som en ful hagga, att hon kan ändras liksom så här, va. 

Men, som sagt var, det är liksom… det är… när jag ser henne framför—ser nånting såhär 

framför, då ser jag ju nån väldigt gracil… som dansar över… när det är tidig gryning eller nått 

sånt där, över nån äng eller nått sånt här… som dimma. Alltså, dimma som är och då, ja.  

 

L: Ser du rävsvans eller ser du kosvans eller ser du en svans överhuvudtaget?  

 

D1: Nej, jag ser ingen svans. 

 

L: Ingen svans? Nej. 

 

D1: Nej. Utan, jag ser… om jag tänker mig, så… då tänker jag ett… en äng, en stor 

sommaräng tidigt en vår och så är det moln…  

 

L: Ja, just det. 

 

D1: Lite dimma. Det är lite dagg. Lite dimma och dagg, och det är i det så… jag tänker mig, 

då tänker jag dom här att, jamen det är ju—då har dom söpe till, gubbarna, och så höll dom 

på att nyktra till morronen och tittar ut över den där och så ser dom ju liksom… 

 

L: Då ser dom skogsrået där då. 

 

D1: Ja, då ser dom skogsrået därför att det är, liksom, ja… och så börjar det blir sol så att 

luften dallrar litegrann, va, så att…  

 

L: Ja, men absolut. Känner du till andra sägner om skogsrået? 
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D1: Nej. Jag tycker att du har… ja, du har… du har fått med väldigt… väldigt bra.  

 

L: Jamen, kolla! Då har vi sista här då, och då är det ju trollet som det handlar om då.  

 

[Deltagaren läser om trollet.] 

 

D1: Mm… nä, men det är…  

 

L: Så, anser du att den här representationen av trollen är korrekt?  

 

D1: Ja, jag tycker det. Utifrån, ja… det jag… när man har hört talas om trollen när man var 

barn eller när man har läst och sådär så… tycker jag att det är… men det är ju aldrig nånting 

som jag har… jag har aldrig varit rädd eller nånting, eller jag har ju inte varit fostrad så i… 

utan… mamma och pappa har ju aldrig pratat, utan det här är ju det man gör, liksom… fått 

del av genom andra, genom det man har läst i böcker och… och så, så att det är ju ingenting 

som jag direkt… och just det här som… och ofta tycker jag att man har hört att, ja, men dom 

var små och så hade dom ju svans, ungefär, och lite… mm.  

 

L: Skulle du säga att du har haft lite bilderna som John Bauer har visat? 

 

D1: Ja, och det är ju för att man är uppväxt med det också. 

 

L: Javisst. Ja, John Bauer, det var ju i början av nittonhundratalet där folktron fick nån 

slags… det blev ju lite nationalromantiskt på nå vis med Bland tomtar och troll då, med han, 

så att det är ju egentligen inte konstigt att vi idag är präglade ganska mycket av just den 

bilden. Men skulle du vilja säga att det är nått som saknas? 

 

D1: Nej, inte vad jag kan komma på nu i alla fall.  

 

L: Nej. Känner du till andra sägner om tomten? Eller om trollen, menar jag?  

 

D1: Ja, det är… måste tänka efter här—alltså, jag… för här verkar dom ju göra mest ont, men 

att de liksom kunde vara hjälpsamma också. 

 

L: Ja, just det. 

 

D1: Ja. Det är väl… det var ju litegrann som med tomten det att man kunde hålla sig väl med 

trollen. 

 

L: Ja, visst. Dom kunde ju bo i grannsämja och sådär med trollen, ja. 

 

D1: Ja.  

 

L: Ja, just det. Nånting mer där som…?  

 

D1: Nej, och det är ju… alltså, det sitter kvar i mig—alltså, jag har inte lärt mig det som barn 

utan det här har jag lärt mig mer som vuxen, att sätter du ute och ska kissa utomhus, så säg 

till alla… i mar—att dom ska flytta på sig. 
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L: Ja, just det! 

 

D1: Ja, och det gör jag! Jag brukar säga till, att nu ska jag sätta mig här och… nu ska jag 

kissa! [Skratt.]  

 

L: Har du tänkt att det är troll då, eller har du tänkt att det är det vittror eller vättar, eller? 

 

D1: Ja, det kan vara—jag har ju… det är ju det också, vätt—det kan vara precis liksom. 

Nånting, de här natur… 

 

L: Oknytt, liksom? 

 

D1: Naturväsen, liksom! 

 

L: Ja, just det. 

 

D1: Ja, och jag har hört flera som gör samma sak!  

 

L: Ja, det är roligt. 

 

D1: Ja! [Skratt.] 

 

L: Men okej! Då verkar vi vara färdiga med första delen.  

 

[Inspelning avslutas.] 

 

Intervju, del 2 

 

L: Sådär. Nu ska vi se, nu ska det spela in där, ja precis… får då har jag lite… återigen små 

texter. Nu finns ju inte dom här i applikationen än, för att applikationen… det är liksom en 

så pass tidig version av den. Men, du ska få… lite mer texter då, och dom här är väldigt korta. 

Dom här är alltså dom informationstexter som finns… kommer finnas i appen om dom olika 

väsena. Och då är det ju samma väsen. Så vi börjar med tomten.  

 

[Deltagaren läser om KLUBs tomte.] 

 

L: Anser du att KLUBs representation av tomten är korrekt? Tåls ju också att säga här att det 

är samma källor jag har använt, för dom här texterna är det ju jag som har skrivit då.  

 

D1: Ja, och så om man tänker… det ska ju vara lite kortfattat… ja, när det är till barn såhär, 

så att… nej men, det här är jättebra. 

 

L: Tycker du att det är nån viktig information som saknas? Eller är någon information som 

saknas, känner du?  

 

D1: Nej, jag tänker ju på att du har vän—ni vänder er ju till barn mellan, vad sa du? 
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L: Sju till tio år. 

 

D1: Sju till—ja… nej, jag tror att man… jag tycker ju att det är… det är bra.  

 

L: Mm… kan man presentera informationen om tomten på ett annat sätt, tycker du? 

 

D1: Kan man säkert, men jag… jo, jag… förstår—jag tycker att, men varför skulle man inte 

kunna ha ett… för det här ska ju sen ligga i appen, naturligt vis då— 

 

L: Ja, precis. 

 

D1: Ja. Så att…  

 

L: Du tycker att det här sättet att presentera är tillräckligt och så, då? 

 

D1: Ja, det tycker jag. 

 

L: Ja men, jättebra. Då går vi vidare till skogsrået, då. 

 

[Deltagaren läser om KLUBs skogsrå.] 

 

D1: Ja men, det är ju jättebra. 

 

L: Anser du att KLUBs representation av skogsrået är korrekt?  

 

D1: Ja, det tycker jag, 

 

L: Mm. Tycker du att det är nån information som saknas?  

 

D1: Nej, jag tänker att, vänder du sig till barn mellan sju och tolv år så—eller tio år så ska det 

inte—så räcker det. Det får—det behöv—det får inte vara för mycket.  

 

L: Nej, men precis. 

 

D1: För då orkar dom inte läsa.  

 

L: Nej. 

 

D1: Och så med tanke på… det var—finns många som är—det… det kansk—det enda jag kan 

tänka mig att… det kanske skulle både lä—kunna läsas och vara uppläst. Det är inte alla barn, 

och då tänker jag på det andra också… för att beroende på att inte alla… det finns många 

barn som är dyslektiska idag.  

 

L: Precis. 

 

D1: Så att man skulle kunna göra munt—en…  

 

L: Men det är… där tänker du liksom enbart på tillgängligheten och sådär? 
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D1: Ja.  

 

L: Men just informationen i sig tycker du är…? 

 

D1: Ja, den är bra.  

 

L: Ja, just det. Kan—tycke—tror du att man kan presentera informationen om skogsrået på 

ett annat sätt? Frågade jag om du tyckte att det var någon information som saknades? Var 

det det jag frågade nyss? 

 

D1: Ja. 

 

L: Ja. [Skratt.] 

 

D1: Nämen jag tycker att det är bra och jag tycker att, det är samma där, att man också 

skulle kunna ha det uppläst då… som en… en som pratar, talar och… med tanke på att det är 

många idag som är dyslektiska, har svårt att ta in. För om jag tänker mig… i—det här i en 

app… det här känns lite här, men när det kommer i en telefon, i en app, så blir det… 

 

L: Ja men, precis. 

 

D1: Ja, och så kan en del känna, åh vad mycket text liksom. 

 

L: Ja. Känner du att det är nå bitar som man skulle kunnat bytt ut eller nånting som känns… 

mindre relevanta och kanske nån bit som kanske är mer relevant som man har missat?   

 

D1: Nej, jag tycker inte… nej, jag tycker det är en bra sammanfattning. 

 

L: Mm, ja, okej. Då tar vi trollena då, och då har ju KLUB delat upp trollena i två olika 

kategorier. 

 

[Deltagaren läser om KLUBs troll.] 

 

D1: Nej, det är väl bra. 

 

L: Mm. Anser du att KLUBs representation av trollen är korrekt? 

 

D1: Ja.  

 

L: Ja. Tycker du att de tär nån information som saknas? 

 

D1: Nej, inte utifrån åldersgruppen. Jag tror inte man ska ha för mycket text.  

 

L: Okej. 

 

D1: Utan—och det är samma sak där också att det behöver vara en muntlig… 
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L: Ja, precis. Tänker du att man kan presentera informationen om trollen på ett annat sätt? 

 

D1: Jag tycker det här är bra. Det är en bra sammanfattning av dem. 

 

L: Ja, just det. Ja men, vad bra. Hur tycker du att projektet verkar… eller ja, hur projektet 

hanterar folktro, folksägner överlag? Nu har du ju bara fått en väldigt ytlig bild av det så, 

men… 

 

D1: Jag tycker det verkar—jätteintressant projekt och jättekul att ni gör det här! Och… jag 

känner ju också, utifrån det här med… att få tillbaka det här med dom här gamla 

berättelserna. Att kunna förmedla det till den… nya, unga generationen, till barnen—nej, det 

tycker jag är ett suveränt sätt, och så… ja, genom att använda appar och… lite, blir lite 

Pokémon Go över det. 

 

L: Ja men precis! Det är roligt att du nämner Pokémon Go, det var en stor inspiration… 

inspirationskälla då till… till applikationen. Hur ser du på det här sättet att utbilda om den 

gamla folktron? 

  

D1: Jättebra. Speciellt när det gäller mot barn så är det suveränt. Och det är säkert mot äldre 

också, men… den här åldersgruppen, alltså, det är… för att få dom intresserad av dom här 

gamla berättelserna i och med att vi inte… vi har ju liksom… kapat det här gamla sättet att 

berätta traditionellt—det är borta. Så nu försöker vi får tillbaka, så är det ju suveränt 

eftersom idag, ungarna, alla har mobiltelefon och… alla är där på nätet hela—mer eller 

mindre hela tiden. 

 

L: Ja, just det. Vad är dina tankar kring skillnaderna mellan de olika representationerna av 

väsendena? Nu har du ju en… en lite djup—mer djupgående information i den här 

sammanställningen jag har gjort och lite mer ytligt och kortfattat i KLUBs. Och, det är ju 

ganska stora skillnader mellan hur man har representerat väsendena. Vad tänker du om 

skillnaderna där?  

 

D1: Ja, jag tänker ju bara på att… att… jag tänker på att nu vänder ni er till en specifik, i det 

här… med dom här så… i KLUB här så vänder ni er till en specifik målgrupp mellan sju till 

tio år, och då tycker jag att då har ni har tagit… essensen, så att man har gjort en bra 

sammanfattning av… av det, och för att det ska vara… att behålla fokus för barn idag, för det 

är svårt att göra det, och då får det inte var för… det får inte vara för långa… så jag tycker att 

det är jättebra.  

 

L: Vad tycker du om att anpassa folksägnerna till barn på det här sättet? Tycker du att 

folktron och folksägnerna bör anpassas överhuvudtaget?  

 

D1: Jo, men—och det är ju såhär att… förr hade vi ju den där berättartraditionen som var—

det var ju också att man berättade för barn, för att föra med sig dom här. Sen har ju det nu 

då, i princip, avbrutits i och med att vi kanske—dels med teven och dels lever inte mor- och 

farföräldrar… kanske alltid så nära sina… barnbarn och så, och barn. Så att… så att, jag… 

jag… och då är det här ett jättebra sätt idag med tanke på att de flesta barn är ute på datorn 

eller, ja, mobiltelefoner, och sånt där, att göra det i appform för att göra… idag handlar det 
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helt enkelt att det är så mycket information idag emot om vi jämför bara med en… bara när 

en annan var liten. Och… jag ve—hur gammal är du, Louise?  

 

L: 25, är jag. 

 

D1: Du är 25, ja… och även när du var liten så är det stor skillnad. Då får du tänka, jag är 58, 

det är jättestor skillnad. Var uppväxt här på 60-talet där det liksom fanns… jag menar, jag 

har… kommer ju ihåg… vi hade en tevekanal till, var det början på 70-talet när det kom teve 

två, och hur det var då och så jämfört med idag och all information som överös… så är det 

en… hela tiden. Och där det fanns två tidningar i det här distriktet man läste, sen kunde man 

ju köpa Expressen och Aftonbladet som dom här större, men morgontidningarna var två 

och… that’s it. Det fanns ingen textteve, det fanns ingen mobil, det fanns liksom ingen dator 

och gå in på och hitta massor med annan information, utan det var det som stod i dom hära 

tid—morgontidningarna och kvällstidningarna och… och du hade ju dom här Dagens 

Nyheterna, men det var ju ofta… Dagens Nyheter och Sundsvallstidningen som fanns, dom 

var ju ofta… jag menar, Dagens Nyheter, det var ju en Sverigetidning och var mycket… 

mycket på Stockholm, kan man säga också. Så att… det var ju en helt annan 

informationsflora då… väldigt, väldigt liten. Och idag så översköljs vi av nyheter från hela, 

hela världen. Du kan gå liksom in, du kan läsa, du kan… ja, gå in på datorn på telefon, på en 

liten telefon kan du gå in och hitta information från hela världen och vi är ständigt 

uppdaterad. Och du har en telefon som du alltid bär med dig idag, och du är alltid tillgänglig 

som du aldrig var förr. Jag menar, då hade du en fast telefon hemma… och… ja, that’s it. 

 

L: Jag tänker också… eller, jag har en fråga här: vad känner du, vad tror du händer med 

autenticiteten—alltså, äktheten, på något vis—när det anpassas såhär till barn?  

 

D1: Det har det väl alltid gjort i alla tider, mer eller mindre. Jag tänker på den här tiden när 

det—när du hade nån som berättade också så anpassade du ju lite beroende på… dom barn 

du hade. Hade du riktigt små barn så kanske du inte tog dom värsta. Sen byggde du på lite 

grann med tanke på att dom blev äldre och blev intresserade och ville ha det där… lite 

spännande, lite kittlande. Så det tycker—jag tycker inte det är nå… nå konstigt. 

 

L: Nej, just det. För det är ju väldigt intressant, tänker jag, det här med att… man ser ju att 

det kanske har funnits vissa syften med dom här berättelserna, och skogsrået är ju ett väldigt 

bra exempel just det här att… man märker ganska tydligt att skogsrået hade ett syfte av att 

kanske vara lite mer av en sexuell fantasi för männen som var ute i skogen, till exempel. 

Men, det kanske inte är så lämpligt att dela med sig med till barn. 

 

D1: Nej, det tog man kanske inte— 

 

L: Nej. 

 

D1: Nej. Men det… jag… jag… man hörde om dom här… vad ska jag säga, skogsrået, så hörde 

man ju mera… det var ju inte det, utan det var ju dom här… som dansade på ängarna eller 

nånting sånt där va, att det var fest eller att det var, liksom… det var väl det man hörde—jag 

hörde ju aldrig direkt som man har läst om sen när man blev äldre om det här med… sexuell 

fantasi och sånt där och det är väl ingenting man tar med sig till barn.  
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L: Nej, nej. Men, så du känner ändå att det känns som att äktheten fortfarande på nått vis är 

intakt?  

 

D1: Ja men precis, för du har ju tagit med andra delar här… det… tids nog kan man få veta 

om det när man blir… det kan man plocka in när man blir tonåring eller… när du börjar 

kanske bli mer intresserad av det, men det är ju ingenting som du kanske ska förmedla till 

barn mellan sju och tio—du ska inte förmedla det till barn mellan sju och tio år. Finns ingen 

anledning. 

 

L: Nej. Men du vill ändå hålla med om nånstans att informationen är ju anpassad till 

målgruppen? 

 

D1: Ja, men så har det varit, tror jag, i alla tiden. Jag tror inte heller att barn… att små barn 

fick höra om dom sex—att det var nån sexuell fantasi för män. Det tror jag inte man tog och 

berättade om. Utan det var… man tog fram hennes kanske vacker—att hon var vacker som 

en—ja… 

 

L: Men, om man tänker att dom… för förut som kan man ju säga att folktron användes som 

utbildningssyfte, alltså som lärdom, som förklaring, som varning och som underhållning. 

 

D1: Ja, jag tar som Näcken att, passa du—gå inte nära för att, då använde man sig av Näcken 

för att du inte skulle gå och… innan du lärde dig simma, eller… ja, att du inte skulle gå nära 

vatten så du drunkna. Och lika dant, dom här har ju funnits till att—gå inte ut i sko—gå 

inte… gå inte iväg liksom, spring inte ut i skogen utan att följa en stig eller att du har nära. 

 

L: Precis, då kan trollen ta dig. 

 

D1: Då kan, ja… för du måst—liksom… det var ju ett sätt att, som jag ser, att… varna och 

utbilda, att du inte får gå längre än så… när du är ensam. Du kan bara hålla dig runt där vid 

skogskanten och leka eller om du… ja, plock… ja, plocka blommor eller vad du nu gör. Jag 

blev ju aldrig va—jag blev aldrig… var jag kom ihåg så har jag aldrig blivit… utifrån det, utan 

man har mera sagt att… ja, man—ja—man… vi—jag fick—vi… gick ju en bit på dom där 

stigarna och så var man ju med mamma och pappa och sen när man blev lite större kunde 

man gå själv och… sen sa man ju inte alla gånger att man hade gång så långt, utan… men 

man höll… man höll stigen, eller gick en bit ifrån så gick man tillbaka på stigen och sådär. 

 

L: Det kan man ju tänka att det var kanske lite… man blev lite… man blev lite skrämd då, 

eller barn blev lite skrämda av det här att gå inte in i skogen för långt för du kan du bli 

bergtagen eller… 

 

D1: Och det var ju som en varning att… att… att håll dig nära så att vi inte tappar bort dig, så 

att det inte händer nånting. 

 

L: Vad tänker du då, tankarna kring hur det har anpassats då till KLUB för här är dom ju 

ganska snälla, här så visas dom ju inte ur nån skräcksyn så, riktigt… vad tänker du där? 

 

D1: Nej, men jag tänker att idag har vi inte det sättet att… skulle vi börja säga det till barn 

idag så skulle… alla möjliga… institutioner och myndigheter säga att, nämen… vi är mer 
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upplysta än att vi ska hålla på att skrämma barn för det här va, utan det är bättre då att tala 

om att, nämen gå inte nära ån när man inte kan simma för ån är… det är vatten som rinner 

och det… du flyter med.  

 

L: Precis, så du tänker att den har andra— 

 

D1: Man kanske inte—nej, man—och jag tror kanske man hade inte hade ordena för att 

beskriva på det sättet tidigare, förstod vad det var, utan då använda man som dom här, som 

sym—att det blev starka symboler.  

 

L: Så… så— 

 

D1: Men idag är vi mera att nu… då förklarar vi—vi är mer att förklara varför till barn idag. 

Att vi har—vi… vi… och det. Och därför tycker jag inte det—det… därför ska vi kunna behålla 

dom i dom här—sen när man blir äldre kan man ju, jo, men förr sa man ju också att trollet… 

ja, då kan man gå in på det, men det är ju ingen—ska vi inte skrämma med barn idag, för vi 

har andra sätt att förklara för barn idag. 

 

L: Precis. Så du känner nånstans att dom här lärdom och varning och förklaring… dom 

syftena har— 

 

D1: Dom har förfallit— 

 

L: Dom har fölle bort litegrann. 

 

D1: Dom har fölle bort, ja. Dom är inte relevanta idag. Men dom var det i den tiden vi levde i 

då, då vi inte hade samma upplysning och samma… ja… kunskaper.  

 

L: Nej, precis. 

 

D1: Idag är vi ju mer utbildad—jag menar, då… jag menar, på—min mamma, hon gick sex år 

i skolan, hon blir 95… och tidigare än så då… har dom inte gått så mycket i skolan. Om man 

tänker att skolan kom till 1842, det här har ju funnits med i… länge. Så att det här… det här 

var ju ett sätt att utbilda och… varna barn för förr. Man hade inte dom kunskaperna den… 

 

L: Nej, precis. 

 

D1: Nej. 

 

L: Vad tror du kommer vara det långsiktiga resultatet av ett sånt här projekt? Nu behöver 

det inte just vara det här, men ett sånt här—den här typen av projekt?  

 

D1: Vad sa du att?  

 

L: Vad tror du kommer vara det långsiktiga resultatet?  

 

D1: Alltså, det jag hoppas, det är ju att vi ska kunna få tillbaka… kunskapen om det här. Att 

inte—liksom, den här folktron och hur man trodde förr och hur… ja, dom här olika, för dom 
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är ju… dom är ju intre—det är ju spännande, att göra sagor och berättelser och sägne—att 

göra av, och kunna använda sig av… till barn… att göra lika mystiskt och så, utan att 

skrämma dom. Utan att berätta—att vi fått—att… att vi håller det här, för det här är ju en del 

av vårt kulturarv. 

 

L: Ja, absolut. 

 

D1: Och att vi tar tillbaka det kulturarv som i princip har fölle bort under väldigt många år, 

och ta tillbaka det och visa upp att det här är faktiskt ett… en viktig del i vårt kulturarv för att 

få… varna och utbilda på ett… ba—ja… främst barn, tänker jag. Att man skulle passa sig för 

olika saker och… då gjorde man det för att skrämma, men idag… va—förklara att göra det—

idag har vi andra sätt att prata med barn på, så att idag talar vi om att, nej med gå inte till ån 

därför att du kan—och ramlar du i så kommer du inte upp. Då kommer du att drunkna. Då 

dör man. 

 

L: Ja, just det. Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha någon positiv eller 

negativ påverkan på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? 

 

D1: Nej, ja… nej, jag tror att man—det här kan man… på det sätt ni presenterar och vill göra 

det här på så ser jag att—sen kan man utvecklare det kanske och göra för… lite äldre barn 

och plocka in dom där… men, för den här åldersgruppen, jag tycker—jag ser bara positivt, jag 

tycker det är jätteviktigt… kulturarv som jag skulle vilja att det här spreds över hela Sverige, 

att vi fick tillbaka att man kunde berätta dom här berättelserna om dom har, men att man… 

inte för att skrämma utan för att berätta och göra spännande, för berättandets skull, och 

berätta historier, och att det är mystiskt—lite spännande historier, att man kan göra berä—

att man kan anpassa och göra berättelser idag utifrån dom här. Inte för att skrämma utan 

mera för att, ja men, när du går ut i skogen, var uppmärksam på det du… det du… liksom… 

det kan ju vara att du ser en fågel eller en ekorre eller nånting, men går du bara run—liksom, 

att få dom att… att känna in när man är ute i skogen, känna dofterna, känna… bara det här.  

 

L: Få deras fantasi att gå igång. 

 

D1: Ja, att gå igång, ja… och får du uppleva en rotvälta eller se ett… ja… jag vet att, jag bodde 

ju nära skogen när jag var barn och när man gick den där stigen upp mot —sjön, nere vid 

Strömnäs en bit härifrån, och så gick man skogen så kunde man komma upp till Gissjö som 

det heter då, och det… och, på vägen upp där, nästan nära Gissjön, där fanns det en 

jaktstuga, som inte hade kansk—jag vet inte när den användes så mycket… och det… och det 

var jättespännande och gå dit, för den var ju öppen. 

 

L: Ja, just det. 

 

D1: Och så kunde man gå in dit och titta—och titta i den där jaktstugan, det var 

jättespännande att gå in där. Gå från stigen en sväng och så sen fortsatte man nerför… och 

sådär. Och som barn en gång så såg ju jag ett… ett… ett lodjur som satt på en… på en sten. 

Jättetyst och liksom… jag komma och smög där och så tittar jag och så ser jag ett lodjur… 

 

L: Dom som är så skygga! 
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D1: Ja, jätteskygga. Och sen vet jag inte vad som—den försvann eller nått sånt där. Och jag 

tänkte, det är ett lodjur för jag såg tofsarna, jag tänkte, det är ett lodjur jag såg. 

 

L: Ja… nej, javistt! Så du tänker liksom att den här typen av representation kan—jamen, det 

får liksom en positiv påverkan, tänker du, på förmedlandet av folktron. 

 

D1: Ja, och så sen att… ta tillbaka det här att uppleva—att inte bara… idag är man så 

fokuserad, okej, vi ska göra en utflykt och vi ska gå dit, och så går man dit och så fikar man 

och så går man tillbaka… att se det som en… 

 

L: Ett äventyr istället? 

 

D1: Äventyr, att gå ut… att målet är kanske inte den där fikastunden eller att vi ska gå dit, 

utan att komma ut och lyssna och ta in det som finns… känna lukterna och… och… grä—

liksom, det kan vara… från mossa och det… man kan känna ibland när det är mycket myror—

man kan känna det här myrpiss—eller det här, myr—det här, liksom… och hela det här, 

liksom… den där lukten, den där lite sötaktiga lukten—jamen alltså, det finns ju så mycket. 

Och är du väldigt stilla och sådär så kan du se nån… du kanske kan se en större fågel eller 

nån sånt där, få upp—kan få uppleva… och det är det som är… idag är vi så fokuserad, vi gör 

utflykt och vi ska gå dit, för vi ska—och där ska vi fika och så göra nån lek kanske eller 

nånting med barna, och sen går vi hem… istället för att själva hela den där resan fram dit blir 

en upplevelse. Man kan ju få… det tror jag vi har tappat bort, för det hade jag—jag minns ju, 

jag gick ju i skogen jättemycket som barn själv.  

 

L: Ja… jomen, det kan absolut stämma, det tänker jag också. Nu har vi kommit till sista och 

det är ju övriga kommentarer då. Så här tänker jag att vi kan prata lite fritt om vi vill… har 

du nånting som du skulle vilja—är det nånting du känner att du har glömt att säga, är det 

nått du vill lägga till, eller… nånting du känner som— 

 

D1: Jag kommer säkert på nånting sen. 

 

L: Ja… är det här nånting som ni har funderat på att göra liksom, nå sagor eller så?  

 

D1: Nej, det har väl funnits med att det skulle ju vara roligt, med de—vi har sagt såhär, att nu 

gör vi klart utifrån… att få… få utställningen på plats och göra vid början, sen har vi sagt att 

vi kommer att fortsätta att utveckla det, så att… jag vill gärna ha ett samarbete med det här, 

alltså. Så vi inte tappar kontakten… 

 

[Samtal utanför intervjun.]  

 

L: Tackar! Då ska vi se… då avslutar vi det här, då. 

 

[Inspelning avslutas.]    

 

[Intervjun avslutas.] 
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Deltagare 2 
 

Intervju, del 1 

 

Louise [L]: Sådär. Då har vi ju då alltså del 1 här. Nu ska vi se… vi lägger den sådär… och, 

då tänkte jag först fråga, tycker ni att det är viktigt att som museum kunna försäkra äkthet 

och autenticitet? 

 

Deltagare 2 [D2]: Men det blir jättekonstigt att jag ska svara på det eftersom att jag inte 

jobbar på museet. 

 

L: Om du tänker nu som… som… din roll… på… för om vi tänker folktrobiten då, för det 

håller du på med litegrann ändå, va, vad jag förstår? 

 

D2: Ja, alltså, det beror ju på, jag har… hade ju det på ett program på museet, berätta om 

det. Men annars så håller jag mest på med det eftersom det ingår i ganska mycket fantasy-

litteratur, så att det är den kopplingen, att det kommer mer och mer.  

 

L: När du hade det programmet på… på… museet… hur arbetade du—tyckte du att det var 

viktigt att kunna försäkra den här äktheten och autenticiteten. 

 

D2: Mm. Ja.  

 

L: Och… hur arbetade du för att försäkra den äktheten och autenticiteten? 

 

D2: Ja, det gör man ju genom att… forska. Eller vad man ska kalla det för… och leta i källor 

från… lite olika böcker och nätet och… ja, det är väl där. 

 

L: Vad… vad använder du för källor? Kommer du ihåg nånting du använde liksom. 

 

D2: Jag tror jag kollade i Ebbe Schöns böcker… ganska mycket.  

 

L: Ja. 

 

D2: Och sen tittade jag lite på nätet såhär kring folktron häromkring, så, om det fanns 

nånting jag kunde—för det känner jag att jag inte har koll på som—dom som jobbar på 

museet tror jag har mycket bättre koll på just dom lokala… historier härifrån och… hur man 

har trott och… ja, berättelser som folk har… ja, man har nedtecknat berättelser som 

människor här har… har berättat och så. Och det… det har jag lite dålig koll på.  

 

L: Ja, just det. Men då gjorde du extra sökningar på det då, eller?  

 

D2: Ja, litegrann, men det här var ju ingen stor—det var ju bara vid ett tillfälle, så att… jag 

bara kikar litegrann. 

 

L: Hur arbetar ni—för, det här programmet—hur länge höll det på, kan jag ju fråga först då. 

Var det under en tidsperiod eller var det bara några få gånger? 
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D2: Nej, det var bara en gång. 

 

L: Bara en gång? Okej. 

 

D2: Sen kanske det kommer att bli i framtiden, men vi är ju i det hära… jag vet inte om du 

vet det, men är vi har ju precis slagits ihop med museet, bibliotek och museum, och ska hitta 

nån slags form att fungera tillsammans, och då blir det ju också att… min roll… vet inte hur 

det kommer att se ut. Jag har sagt att jag kan jobba pedagogiskt på bägge ställena och då 

finns det ju alla möjligheter att göra liksom lite större projekt kring det eller sådära, men… 

just nu är det ju bara… få, få… 

 

L: Ja, just det. Om du tänker… om nu då när du förklarar att ni precis har slagits ihop så att 

det kommer liksom bli vad jag förstår det som en som samma verksamhet på nått vis… 

 

D2: Alltså, det är ju två olika verksamheter, men huset kommer vi ju ha gemensamt och sen 

kommer vi har mer samarbeten än vi haft tidigare. 

 

L: Ja, just det. Hur… hur… om man tänker ett steg före då… hur jobbar ni för att få 

återkommande besökande? Tänker, biblioteket är ju kanske en del… men om vi tänker om ni 

har nått samarbete med museet, hur skulle ni—hur tror du att ni skulle jobba för att få 

återkommande besöker, eller att få nån som rekommenderar att.… att uppleva det här? 

 

D2: Ja, jag tycker ju… i första hand, eller främst… rikta sig mot barn och unga… och skolan, 

och bjuda in skolklasser för att få det här… intresset både för… lokalerna, eller vad man ska 

säga, alltså att komma hit, och sen, intresset för det man—om det nu i det här fallet är 

folktro, eller—så, så… få upp det intresset också. Sen tänker jag att man kan jobba mycket 

med… invandrare—eller dom… nya svenskarna, att… ta vara på deras… berättelser, både 

folktro i deras länder och folksagor och… ja men, överlag. Det man har gemensamt och det 

som skiljer åt, att jobba med det. Men då är det väl också i grupper framför allt, och sen bara 

hoppas på att dom… [Skratt] också hittar hit på fritiden. 

 

L: Ja. 

 

D2: Eller sånt… eller om dom är… ja, kommer av sig själva, helt enkelt. 

  

L: Tänker du då… tror du att äktheten och autenticiteten blir nästan viktigare då om man 

tänker att… att det kommer många människor hit som… som har en annan etnisk bakgrund, 

som har liksom andra historier och sådär… tänker du att autenticiteten blir extra viktig då 

eller tänker du att den är lika viktig hela tiden även för… för oss som kanske… har fått höra 

dom här berättelserna… oftare? Eller tror du att det är ungefär att det är lika viktigt? 

 

D2: Jag tror att det är lika viktigt. För det är väl ett… jag vet inte, men det känns som att det 

är ett museums… uppgift. Sen är ju äkthet väldigt skojigt… i det här, för det är ju folktro. 

Alltså, det finns—det är ju inte fakta, eller vad man ska säga. Så att det är ju roligt… att 

tänka—alltså, jag förstår ju vad du menar, men… [Skratt.] 

 

L: Ja, alltså… det här är ju—det är ju klart att det här har ju varit mitt stora… hinder också, 

det här med, hur kan man kopp—alltså, hur kan man ens nämna… ja, autenticitet och folktro 
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i samma mening? Det är ju en muntlig tradition som alltid förändras. Men det finns ju… 

mellan 1850 och 1950 så finns det ju nedskrivet, sägner, och bland annat så har ju… finns ju 

en… alltså, Bengt af Klintberg gjorde ju en samling bland—med sägner då från hela Sverige… 

och, nånstans så tänker jag att, jo men dom här sägnerna som ändå berättades av folk som 

trodde på det, kan man ju nånstans hitta en… en äkthet i… på ett sätt som vi kanske inte—för 

vi berättar dom ju inte på samma sätt idag. 

 

D2: Nej. 

 

L: Så… men, det är ju jättesvårt, såklart. Vad är äkta och vad är inte äkta i nånting som alltid 

förändras, liksom? 

 

D2: Ja men visst. 

 

L: Ja… nej, det är spännande… använder ni er av digitala hjälpmedel på museet? Vet—vet du 

det, om ni—om dom använder sig av nått sånt?  

 

D2: Nej, jag vet inte det. Alltså, jag vet att dom har pratat om såna där QR-koder och att 

dom har liksom ute, inne… jamen, såhär om man går förbi en byggnad så ska man kunna 

kolla det, liksom… 

 

L: Ja, just det. 

 

D2: Så… men… men jag tror inte dom gör det.  

 

L: Men dom har—dom har liksom pratat om att eventuellt ta in digitala hjälpmedel? 

 

D2: Ja. 

  

L: Ja. Vad betyder folktro och folksägner för dig? 

 

D2: Åh, vilken fråga! Ja, vad det betyder? Jag vet inte. Jag har ingen sånhär koppling till 

det… du vet, vissa har ju mormödrar och far… fädrar [Skratt], som har berättat och liksom 

verkligen upplevt dom här små… eller vittra är det ju framför allt häromkring. Men jag har 

inte det. Jag har aldrig hört nån historia om det… i min, liksom, uppväxt och så. Men… ja. 

 

L: Nej, men fortsätt. Fortsätt. 

 

D2: Nej men, däremot så tycker jag att det är väldigt fascinerande och jag tycker om att 

tänka—men det är liksom överlag med alla typ av… väsen eller sagoväsen också, att—jag 

tycker om att… tänka… att… det eventuellt skulle finnas. Men det är överlag, alltså all typ av 

fantasi är jag väldigt sådära… eller vad det nu är. Men, men… liksom, jag tycker ju om den 

världen på nått sätt och att man kan tänka sig att det finns andra världar än… den här. 

 

L: Våran egen. 

 

D2: Ja. 
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L: Ja, precis. 

 

D2: Och sen, om det—om man… verkligen, verkligen tror på det eller om man… tänker att 

det är en fantasivärld, det spelar mindre roll, men jag tycker om—tanken kittlar att det finns 

nått mer än bara det här, så… sen om det bara är i bokform eller bara i… det här, att vi 

berättar för varandra, eller… eller om man faktiskt har sett en… en liten tomte [Skratt], så, 

det spelar mindre roll för mig, så. Men… men jag fascineras också att man faktiskt förr… att 

det var… att det bara var så. Och jag tycker att det finns nått väldigt värdefullt i det för att… 

man tänker att man levde utan elektricitet och man levde närmare skogen och man…  

 

L: Jag flyttar den här lite. 

 

D2: Ja, jag kanske pratar kanske lite lågt, det är för att jag vill inte störa dom som sitter och 

jobbar…   

 

L: Nej, jag förstår det. Jag är bara osäker på vilken upptagnings… ja, så. 

 

D2: Ja… nej men… så tycker jag att… att… jamen, att det finns lite magi eller mystik i 

tillvaron tycker jag bara är bra. [Skratt.] 

 

L: Ja. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det är en liten kittlande tanke, liksom. Vad har 

du för syn på traditionell svensk folktro, dess användning och betydelse för det dåtida 

samhället? 

 

D2: Ja men, då tänker jag att det finns ju dels det hära… uppfostrande, i att man inte ska gå 

för nära vattnet för att då kan Näcken ta en och det också det här är att, liksom, gå inte för du 

kan drunkna. Så, hålla lite koll på barna, om man berättar det för barn då i främsta hand. Så 

det tänker jag… och sen att förklara saker som händer som man inte förstår. Varför nu… 

mjölken sinade eller sådär, att det kan ha berott på nån typ av trolldom, eller nån har… eller 

tomten har blivit arg eller så. Jag tänker också att det på nått sätt är nån slags… respekt för 

naturen, att man… man… tog, men också gav. Att man var tv—ja men, nån respekt liksom, 

det här med att man gav gröt till tomten eller man… bara man behandla vättar eller vittra 

bra så… så var dom snälla tillbaka, och det är ju inte bara för naturen egentligen utan det går 

väl igen… att man ska också behandla människor bra, alltså, den typen av… så det tänker jag. 

Och… sen, dom här Skogsfrun och dom här förföriska typerna… kan man ju fråga vad dom 

hade för… funktion. Men dom var ju också lite farliga—men det, jag vet inte hur mycket det 

går hand i hand med reli—alltså, men kristendomen och hur det… för där kan man ju tänka 

att, ja men, där har ju kvinnan blivit den hära förföriska, farliga, som man ska akta sig för. 

Den typen av kvinna, för det finns ju väldigt tydligt i kristendomen. 

 

L: Den första syndaren.  

 

D2: Ja, men jag vet inte riktigt hur dom går in i varann där… för, så påläst är jag inte. 

[Skratt.] Men det kanske du vet? Sitter och håller på här? [Skratt.] 

 

L: Kanske, kanske inte. 
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D2: Men sen kan jag tänka också om man nu jobbade i skogen och om man var liksom borta 

från fru och barn längre tid, att man… gärna fantasier, kanske… och också kanske för 

kvinnan som var där hemma, tänker jag, att det var en rädsla kanske att, passa dig för… för… 

Skogsfrun… så att man var lite… 

 

L: Lite grann att man inte ville—man ville liksom inte förlora… förlora sin man. 

 

D2: Nej. När man var borta från varann så mycket, så var man antagligen… ja. 

 

L: Precis. Ja, jag kan ju tänka att en rädsla för otrohet var… var en sån grej som kunde 

manifestera sig i att man… kanske pratade om ett… ett väsen då istället. 

 

D2: Ja. 

 

L: Det kanske kändes otänkbart att det skulle kunna ske på riktigt, så att… man hittade på 

ett väsen. Kanske. 

 

D2: Ja. Men det är i och för sig bättre. 

 

L: [Skratt.] 

 

D2: Att det var påhittat [Skratt], än att det är verkligt. 

 

L: Ja, att vara så godtrogen att man måste hitta på ett väsen för att kunna… ja… 

 

D2: Ja, jag vet inte. Nej, men, så att jag tror att det fyllde många funktioner. Var det det som 

var frågan? Man pratar så mycket så man glömmer bort vad det var i… 

 

L: Ja, nej, frågan var liksom vad du hade för synpunkter på folktron, dess användning och 

dess betydelse för det dåtida samhället… så att, det har du svarat på. Vilka sägner var mest 

prominent? 

 

D2: Ja, det vet jag inte. Det måste du fråga [Namn] om, du får nästan ringa upp hen och 

fråga… för att det kan hen mycket, mycket bättre än mig. 

 

L: Men du nämnde lite om vittra, till exempel. 

 

D2: Ja. Jo, men det tror jag är… alltså… framför allt… det folket, liksom, häromkring. Sen 

finns det ju, vet jag, historier om jättar och så… inte precis här, kanske, men ändå i 

Ångermanland. Men, som sagt, jag är inte bra på det. 

 

L: Alltså, jag kan ju… jag själv hörde ju väldigt mycket om… om vittra—vi kallade dom ju för 

vittror när vi var små—min… min morfar trodde ju på dom, han såg ju dom… så han pratade 

mycket om dom. Så jag vet ju att när jag var liten—jag var livrädd för vittrorna. Det var 

liksom… jag var r—mer rädd för dom än vad jag är rädd för björn i skogen när man gick ut 

och gick så… att man skulle gå på en vitterstig eller sådär. Det var riktigt läskigt. 

 

D2: Men vad sa han att det skulle hända dåra? 
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L: Nej men, det var väl mer att man inte fick—man fick ju inte göra dom arga… för då kunde 

man bli sjuk, eller då kunde man liksom… dö på fläcken, lik—typ så. 

 

D2: Oj! [Skratt.] 

 

L: Då var det ju… det som—man skulle inte bygga hus på en vitterstig för då fick man aldrig 

vara ifred… man skulle alltid liksom… ja men, man skulle alltid respektera dem så… för 

annars så kunde man råka illa ut, liksom. Var ju… vad han berättade i alla fall, så. Sen var ju 

jag väldigt liten när han gick bort, men… min mormor då förde ju det här vidare litegrann. 

Hon tror—hon tror ju liksom inte på det som så, men hon berättade ju fortfarande 

historierna och då… då trodde ju jag i alla fall när jag var liten. Sen var det ju mycket att… i 

rotvältorna, där bodde trollen, typ på… så det var ju—men vittrorna var ju liksom en sån där 

grej min morfar ofta pratade om. 

 

D2: Ja men, jag tror ju att det är nån häromkring äldre som… att det framför allt det folket 

som… 

 

L: Ja, och sen tänker jag att det kan nog vara ganska troligt med tanke på att det är 

fäbodskultur. 

 

D2: Ja, för dom höll ju till där.  

 

L: Ja, visst. Sen är det ju… det är ju inte jättestor skillnad på… på vittror och vättar. 

 

D2: Nej. 

 

L: Men i fäbodsområdena så kallas dom för vittror, vad jag förstår.  

 

D2: Ja. Jo, så har jag också… fattat det. 

 

L: Så, ja men så kan det absolut vara. Är det nånting som ni vidare—det här, till exempel 

vittror—är det nått ni vidarebefordrar på museet, eller vet du om dom vidarebefordrar det på 

museet? 

 

D2: Jo men det tror jag. Jag tror att dom tidigare har haft… för dom har ju haft… förutom 

har ju dom haft… barngrupper och så. Det har dom ju inte haft nu på ett tag för att dom har 

varit så få. Men då tror jag att hen… absolut har pratat om det, fört det vidare.  

 

L: Arbetar ni aktivt—kanske både här på museet… eller på biblioteket, men även på 

museet—arbetar ni aktivt med att förmedla den gamla svenska folktro?  

 

D2: Inte på biblioteket, annat än att det finns böcker om det, men det är ju inte så att vi—ja, 

nån gång—det skulle man kunna göra! Vi skyltar ju såhär med teman och så, så det skulle 

man kunna ha som ett tema, absolut. Och det har ju kommit lite nya böcker om… väsen i vår 

tid och sånt där. Och sen, som sagt, all fantasy som kommer då man väver in dom hära 

gamla… folktron i… nutida sammanhang, det är ju jätteroligt tycker jag.  
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L: Ja, ja men absolut.     

 

D2: Men inte så att vi aktivt… 

 

L: Känner du att det har fått nån slags revival på nå vis? Bara liksom en fråga… jag tänker 

att… att… nu har vi ju haft både Jordskott som har gått på SVT med även Selmas Saga… 

 

D2: Ja, just det. 

 

L: Ser man det i litteraturen också att det har på nå vis fått nån…  

 

D2: Ja! 

 

L: Nån slag nyrenässans på nå vis?  

 

D2: Ja, det tycker jag. Jättemycket. Den typen av böcker, den här urban fantasy, har liksom 

tagit in dom hära… 

 

L: Väsen, liksom? 

 

D2: Ja. 

 

L: För det är ju väldigt spännande. 

 

D2: Ja. Och vad det beror på är ju väldigt spännande—eller liksom var det kommer ifrån, 

eller kommer sig av. Det har jag inte, liksom, grottat ner mig i, men det är spännande, tycker 

jag. 

 

L: För det… det känns som att det har varit ett ganska stort glapp där. Det kom ju som en 

nationalromantism på nå vis när… ja, där 1920, 1919, när Bland tomtar och troll kom med 

John Bauers målningar och sådär… men sen känns det som att det dog av litegrann på nått 

vis. 

 

D2: Ja. 

 

L: Kanske att det fick ett lyft med Ronja Rövardotter, men… eller med Trolltider eller nått 

sånt där, men… 

 

D2: Ja, det vet inte jag. Men det känns ju inte som att det har varit på ett tag ändå… på det 

sättet som det har kommit nu. 

 

L: Nej. Nej men jag tycker att det är spännande att det kommer mer liksom moderna 

tappningar på nå vis. Ja… 

 

D2: Men, jag måste bara—det var ju det dära om vi jobbar aktivt… 

 

L: Ja. 
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D2: Jag—för på museet vet jag ju inte hur aktivt dom jobbar med det nu. Jag tror, inte just 

nu. 

 

L: Nej. 

 

D2: Nej. 

 

L: Nej. 

 

D2: [Skratt.] 

 

L: Det är såhär att jag har lite sammanställningar som jag har gjort om tre olika väsen och 

det är tomten, det är skogsrået och det är trollen. Jag har använt källor som, ja men, Bengt af 

Klintberg och Ebbe Schön. Jag har även då använt den här Nordiska Väsen från Jonas 

Egerkrans som kom ut 2013… och har gjort lite sammanställningar då som jag tänkte att… 

att du ska få… läsa igenom. Och då tar vi… en åt gången och så kommer lite frågor efteråt då. 

Nu tog jag alla papper… sådär, så vi börjar med tomten. 

 

D2: Ska jag läsa tyst? 

 

L: Ja. 

 

D2: Jag tänkte, eftersom du spelar in. [Skratt.] 

 

L: Det hade varit jobbigt att transkribera det här en gång till. 

 

D2: Ja. [Skratt.] 

 

[Deltagaren läser om tomten.] 

 

L: Du kan få behålla den där om du vill. Anser du att den här representationen av tomten är 

korrekt? 

 

D2: Korrekt? 

 

L: Mm. Vi pratar ju om autenticitet och äkthet och sådär, så… 

 

D2: Ja, alltså om man jämför med dom olika saker som jag har läst om tomten så tycker jag 

det. 

 

L: Finns det nån information som saknas, tycker du?  

 

D2: Nej, inte direkt. Ibland brukar det ju stå—jag vet inte om det stod här, men det är ju 

inget som är jätteviktigt, med det brukar ju stå att han är såhära… att hästen är favoritdjuret.  

 

L: Ja, just det. 
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D2: Ja… men annars så tror jag inte det. Det är ju ungefär samma som återkommer i olika… 

tycker jag. 

 

L: Ja, men precis. Känner du till andra sägner om tomten? 

 

D2: Nej. Det är mycket det här med att… ja, men att han inte får sin gröt och då blir han arg 

och så… slår han ihjäl kon och så upptäcker han sen att gröten var—eller smöret var i botten 

och… då går han hur långt som helst för att hitta en ko som är likadan… många såna, liksom. 

 

L: Och så bär han på kon, va? 

 

D2: Ja. Ja, precis. 

 

L: Som visar hur stark han är trots att han är så liten, liksom.  

 

D2: Ja… så… nej, jag tycker det är… nej, ja. Nej, jag har inget att tillägga. 

 

L: Okej. Då går vi vidare till skogsrået då. 

 

[Deltagaren läser om skogsrået.] 

 

L: Anser du att den här representationen av skogsrået är korret. 

 

D2: Ja. 

 

L: Ja.  

 

D2: [Skratt.] 

 

L: Okej. Finns det nån information som saknas? 

 

D2: Nej… stod det—ja, det står ju här att hon rår över skogen och naturen, för det brukar ju 

ibland vara så att hon… hon… alltså, som tack för att nån jägare eller så—skogsarbetare—har 

hjälp henne så får dom skjuta storgrisen, eller liksom… eller björnen är det ju. Så att hon 

också hjälper dom, för att hon råder— 

 

L: Jag tror att det står att… att… föra tur eller otur till jägarna. 

 

D2: Ja. Ja, men dåså. Ja, här, ja. Ja, precis. Ja, nej men då tror jag inte att det… saknas nått. 

 

L: Känner du till andra sägner om skogsrået? 

 

D2: Nej.  

 

L: Inte det? 

 

D2: Nej men, bara varianter på, liksom… samma tema.  
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L: Ja. 

 

D2: Ja. 

 

L: Då tar vi sista här, då. Och då har vi om… trollet, då. 

 

[Deltagaren läser om trollen.] 

 

L: Okej. Anser du att den här representationen av trollen är korrekt? 

 

D2: Ja.  

 

L: Finns det någon information som saknas? 

 

D2: Ja, det var det jag läste om här, för att… ibland så blir man—om man läser såhär, och 

sen kommer man ju inte ihåg allt som stod, men… jag tänker på det här… det stod att… att 

man måste behandla barnet illa. Jag har också läst att… att man… man kunde få… trollet 

att… avslöja sig, alltså trollbarnet, att själv avslöja sig genom att göra nått supertokigt eller 

sådär. För då… om den liksom var tyst och bara låg där, så helt plötsligt kunde den bara 

kommentera… 

 

L: Prata riktigt, liksom. 

 

D2: Ja. Ja. Och kanske bli sådär jättestor, från att ha legat i vaggan så bara plötsligt så… det 

finns ju nån sån hära historia om att… hon vispar… frun i huset—hur är det nu? Hon bryter 

en granruska, liksom, eller en… grantopp, och vispar i ett—ett litet äggskal, och då tycker 

trollet att det är så tokigt så att dels så blir han jättestor för att se vad hon håller på med, och 

sen så kommenterar han det också. 

 

L: Så säger att han att han aldrig sett en sån stor visp i en sån liten skål, eller nånting. 

 

D2: Nej, precis. Ja, ja. 

 

L: För jag har hör—jag har läst nån annan också när… när… mamman då… tar ihjäl en katt 

och lagar katten i grytan. 

 

D2: Jaha? Oj… den var grym! [Skratt.] 

 

L: Ja, var grym. Men då hade väl… hade väl också… trollungen… sagt att det—det hade han 

aldrig varit med om, liksom.  

 

D2: Nej. 

 

L: Mm… jo men, det är jättebra. Känner du till andra sägner om troll—nu var ju det en sån, 

då, men… känner du till nå andra sägner om troll? 

 

D2: Nej, alltså, det är ju… det är ju lite skill—men det står ju här, tänker jag, att… det här att 

sagans troll och folktrons troll skiljer sig åt. För jag tänker—jag vet inte om det är så, men… 
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men det… att sagans troll är dom hära… John Bauer-trollen och dom hära fula, puckliga 

grejerna… medans folktrons var mer dom här, som såg ut som människor och ibland till och 

med kunde va vackrare.  

 

L: Ja men visst. Det tyckte jag var—jag tycker ju… trollen är egentligen mest intressant, 

känner jag. 

 

D2: Ja. 

 

L: För att… här ser man ju ganska tydligt att det… står väldigt mycket det här vi och dom, att 

dom som inte är som oss, det må—dom måste va troll. Dom som pratar annorlunda, dom 

måste va troll. Dom som… inte är kristna, dom måste va troll. Att vara i utanförskapet, 

liksom. 

 

D2: Ja. 

 

L: Sen så—och det var nått som kommenterades när jag hade intervjun igår med [Namn 

Efternamn] från Kramfors, att… att ibland kunde man ju bo i grannsämja med trollen också, 

så ibland kunde dom ju vara hjälpa en och… och vara snälla tillbaka, liksom.  

 

D2: Och sen också det här att—men det kanske också stod här—att när man blev bergtagen 

och… att vissa inte ville komma tillbaka för det var så himla bra hos trollen. 

 

L: Ja, ja men precis! Att dom… dom… dom blev så väl omhändertagna även fast dom fick 

arbeta och sådär. Nej, det har ja—det vet jag att jag inte har skrivit med. Jag tror jag skrev 

att… att dom inte blev densamma när dom kom tillbaka. Ja, men absolut. En del kunde ju få 

familjer… 

 

D2: Ja, precis. 

 

L: Med troll, så… där tänker jag också att det kan vara att det är nån som flyger ur boet, eller 

nånting, till kanske en familj som man inte tycker om.  

 

D2: Ja. 

 

L: Eller att dom… att ens dotter gifter sig med… med en… en… en pojke som… som inte är 

godkänd för familjen eller tvärt om, liksom, sådär att det… också kan ligga… ligga lite—för 

det som också är intressant, tycker jag, det är att, vi säger att tomten och skogsrået var ju 

båda två… väsen som man respekterade. Trollena var ju inte riktigt likadant, enligt dom olika 

sägnerna, för det var ju inte riktig respekt på samma sätt, det var ju kanske snarare det här 

att, ja, nä, nu var det trollena igen. Ja, nä… så här att, det blev liksom det svarta fåret. 

 

D2: Ja. 

 

L: Tycker jag är väldigt intressant. 

 

D2: Ja, det har du rätt i, för dom är ju inte alls på det här sättet att om vi är snälla mot 

dom… så är dom snälla tillbaka. Dom har inte riktigt den informationen. 



 XXXVII 

 

L: Nej, precis, det är snarare att man kan inte lita på trollen. Dom är tjuvaktiga. Dom tar 

saker. För det finns ju många berättelser om att det har varit grannsämja tills ett troll har… 

stulit nånting, då. Då… har det ju inte varit det längre, liksom. 

 

D2: Nej. Men också det här att… att det också var ett sätt att förklara det här med 

trollungarna, bortbytingarna, att… att om barnet inte växte som det skulle eller det—man såg 

att det var nån missbildning eller nått sånt där… men, jag tänkte på, har du läst Det femte 

barnet av Doris Lessing? 

 

L: Nej, det har jag inte gjort. 

 

D2: För det är ju—det handlar ju om en… det har inte alls med folktro att göra, men det bara 

slår mig nu, att hennes barn som hon får där i den här familjen, att… han… tror… eller, han… 

han är ju så annorlunda och så stark, till exempel, och liksom… ful och sådär, så att man 

skulle verkligen kunna tänka sig att det var ett troll. [Skratt.] 

 

L: Ja, precis. 

 

D2: Eller, det sättet att tänka, liksom. Jag tror det till och med—nu var det ett tag sen jag 

läste det, men… men just att… jag tror att dom säger det också att dom nästan tror att det 

inte är en människa. Ja, det var bara en parentes, egentligen. 

 

L: Men visst är det otäckt också hela den här grejen hur… dom förr… ofta kunde kanske 

förklara då… såna—såna saker, jamen som missbildningar eller som… ett barn som kanske… 

jamen, kanske hade… ADHD eller, ADD, eller nånting som vi idag… vet att det liksom… att, 

att det ändå är relativt normalt idag att folk har det. Tänk vad hemskt att leva i ett samhälle 

där man trodde på det här och så fick man höra att, du är en trollunge… liksom.  

 

D2: Ja. 

 

L: Du hör inte hemma här. Vad hatad man måste ha känt sig, liksom. 

 

D2: Ja.  

 

L: Ja, otäckt. Ja… nej men okej! Då är vi färdiga med del ett. Då tänkte jag att vi… 

 

[Inspelning avslutas.]  

    

Intervju, del 2 

 

L: Sådär. Då har vi alltså del två. Nu har ju du sett… KLUB med böckerna och applikationen. 

Då kommer du få texter såsom du fick med sammanställningarna fast det här är då alltså 

texter som finns i KLUB… och då börjar vi igen då med tomten. 

 

[Deltagaren läser om KLUBs tomte.] 

 

L: Anser du att KLUBs representation av tomten är korrekt? 
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D2: Ja, men mer kortfattat.  

 

L: Tycker du att det finns nån information som saknas?  

 

D2: Nja… ja, kanske att han—fast det står ju att han hjälper till i lagårdar och stall, men jag 

tänker det här att han är liksom… djurens vä—eller, tar hand om djuren framför allt, men 

det… det gör man väl om man hjälper till i lagårdar och stall. Så, nej. 

 

L: Inte? 

 

D2: Nej. Det är bra det här, tror jag, med… att skilja på jultomten och gårdstomten, för det 

tycker jag överlag när man träffar barn idag, och det är likadant med älvor till exempel, att 

om man berättar om älvor så tänker dom alver, såna små med vingar, inte heller Sagan om 

Ringen-alverna utan dom tänker dom här små, Tingeling-varianten. Så det tycker jag är bra, 

att man liksom änd—känner till sin egen folktro. Sen kan man naturligtvis ta in alla andras 

också, men att man ändå vet vad som är vad, på nått sätt. 

 

L: Kan man presentera informationen om tomten på ett annat sätt, tänker du? 

 

D2: Alltså, i textfrom, eller på ett annat sätt…?  

 

L: Ja, jag tänker dels—alltså, den information som har getts här, tänker du att man kan ge 

den på… på ett annat sätt? Finns det nått annat man hade kunna berättat istället om tomten 

eller hade man kunna berättat det på ett annat sätt?  

 

D2: Gud, vilken svår fråga!  

 

L: [Skratt.] 

 

D2: [Skratt.] Alltså, jag… jag tänker… jag vet inte vad som är tekniskt möjligt för det är ju 

inte min grej, men jag tänker att man skulle ju kunna… alltså, jag vet inte om man kan göra 

en liten… animation. [Skratt.]  

 

L: Nej, just det. 

 

D2: Alltså, som berättar samma sak, eller om det—för det här kommer upp som en text, eller 

en faktaruta, typ? 

 

L: Ja, precis, men du tänker fortfarande att själva… själva… det som—alltså, 

informationsmässigt så känner du att… att det är bra så som det är. Jag tänker, känner du att 

det finns—alltså, att själva informationen skulle… att man skulle kunna ha plockat andra 

delar eller nått, att man skulle liksom kunna… 

 

D2: Jaja, du tänker själva, liksom… ja. 

 

L: Ja, precis. 

 



 XXXIX 

D2: Nej, jag tror att det är bra. Det är ju svårt… svårt när man liksom har förhands… 

information—eller, när man vet lite. Och så, om man försöker tänka på att någon som aldrig 

vet—har hört talas om en tomt—en gårdstomte läser det… det är så man måste tänka, 

kanske. 

 

L: Ja, precis. 

 

D2: Men då är det väl… ‖mycket gammal men stor som ett barn‖… kanske att han kan vara 

stark, om det inte står här? Men i övrigt så tycker jag att det ger väl en… enkel men rättvis 

bild. [Skratt.] 

 

L: Ja. 

 

D2: För man ser ju… om man har böckerna så, så ser man väl en bild på honom, eller? Hur 

funkar det?  

 

L: Ja. 

 

D2: Eller appen, för jag menar, det står ju ingenting om hur han är klädd här, det här att 

han… 

 

L: Nej, precis. Jag kan visa dig hur tomten Julius ser ut… i appen. Så där har vi Julius då. 

 

D2: Ja, okej. Han ser ju i och för sig lite alvaktig ut. Han ser lite såhär inspirerad av… 

[Skratt.] 

 

L: Så där har han en liten råtta. 

 

D2: Ja. Ja. 

 

L: Så ser han ut där då. Tomtar överlag… kommer se ut på ett annat sätt, och det kommer ju 

vara en 2D-ritning som görs, en—en… skissteckning, då. Som kommer—då kommer den se 

lite annorlunda ut, såklart. Men okej, då går vi vidare, då. Då har vi skogsrået här, då.  

 

[Deltagaren läser om KLUBs skogsrå.] 

 

D2: Vad tänker man att det är för för ålder, det här? 

 

L: Sju till tio år, är ju målgruppen. 

 

D2: För jag tänker just på väktare, om det är ett svårt… begrepp. För rådare… är ju svårt, 

kan jag tänka mig—eller gammeldags. Och väktare, fast… ja, jag vet inte.  

 

[Deltagaren fortsätter läsa om KLUBs skogsrå.] 

 

L: Anser du att KLUBs representation av skogsrået är korrekt? 

 

D2: Mm. 
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L: Mm.  

 

D2: Om än lite för—lite, såhär… ja, det här— 

 

L: Barnvänlig? 

 

D2: Ja, precis. 

 

L: Tycker du att nån information saknas? 

 

D2: Nej. Tror inte det.  

 

L: Kan man presentera informationen om skogsrået på ett annat sätt?  

 

D2: Nej, det var bara nå—lite det hära med orden jag tänkte på. ‖Skogsråets tendens till 

lynnighet visar sig på olika sätt. Ibland kan hon förvränga synen‖. ‖Skogsråets tendens till 

lynnighet‖, känns inte så… beror på vem som läser, men… ja, men annars så tror jag… jag 

tänkte på… den här boken Vättar och väsen—eller vad heter den? Väs—ja, i vår tid. Jag tror 

den var i den. Där står det ganska—där står det såhär korta, kärnfulla texter om olika… och 

så är det jättehemska bilder, men… men… då tror jag att det stod som ett litet tips såhär 

längst ner, att tänkt på det här, liksom, som att om man skulle stöta på det här väsendet eller 

så, vilket jag tyckte var ganska roligt. För jag gillar den hära, när man liksom tänker att det 

faktiskt… 

 

L: Att det finns? 

 

D2: Ja. 

 

L: Ja. 

 

D2: Och det—det här är ju en sån grej, även om det inte är skrivet som ett tips, alltså, som en 

litet tipsruta, så är det ju liksom att, ‖om du misstänker att du har blivit förtrollad av 

skogsrået så prova att vänd ut—‖ det är bra, liksom, att man får veta hur man ska göra. 

[Skratt.] 

 

L: Ja. 

 

D2: Jag gillar det. 

 

L: Härligt. Men då går vi vidare då till trollen, och nu har ju KLUB delat upp trollen i 

Bergatroll och Skogstroll. 

 

D2: Okej.  

 

[Deltagaren läser om KLUBs troll.] 

 

D2: Jag måste bara fråga, den hära… cirkusdirektören? 
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L: Mm? 

 

D2: Det står ‖en i Skaraborg ökänd Bergakung utger sig för att vara cirkusdirektör‖, men det 

är liksom i berättelsen? Det är inte så i sägnen, misstänker jag? 

 

L: Nej, precis, utan det är i berättelsen. 

 

D2: Ja. För det hade varit skojigt. [Skratt.] 

 

L: [Skratt.] Om det hade funnit sägner om en Bergakung, ja.  

 

[Deltagaren fortsätter läsa om KLUBs troll.] 

 

L: Anser du att KLUBs representation av trollen är korrekt? 

 

D2: Ja… mm.  

 

L: Mm. Tycker du att nån information saknas? 

 

D2: Alltså, det är ju jättesvårt, för det är ju som du sa också att… att… troll är ju så 

spännande, det finns ju så många variationer men ska man hålla det enkelt och… kort och… 

sådär informativt så… är det väl bra. Då tror jag det räcker. 

 

L: Kan man presentera informationen om trollen på ett annat sätt? 

 

D2: [Skratt.] Men det—återigen, det att jag tycker den här meningen är lite… klurig, 

liksom, för ett barn—en åttaåring, tänker jag, dom har ju nyss lärt sig läsa. Läst ett år, 

liksom. Men dom kanske har en förälder eller nått som går med dom. Jag vet inte, är det 

tänkt att man ska kunna sköta det själv? 

 

L: Vet inte, det är upp till var och en, tänker jag. 

 

D2: Ja. [Skratt.] Och sen tänkte jag—men har inte riktigit—men jag tänkte bara på troll 

överlag, dom behöver väl inte ha svans heller, enligt folktro? Ibland har dom inte det. 

 

L: Nej.  

 

D2: Nej. 

 

L: Nej, ibland har dom inte svans. 

 

D2: För här står det att dom gömmer svansen. 

 

L: Ja, precis. 

 

D2: Men att det inte alltid behöver va så, ens… vilket gör det ju jätteklurigt att veta. 
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L: Ja, ja, då är det svårt. Speciellt när man inte ser någon skillnad alls. Men då får man 

lyssna på det dom säger. 

 

D2: Ja. 

 

L: Om dom använder konstiga ord eller om dom pratar på ett annat sätt, då… 

 

D2: Ja, just det, det är så det är. 

 

L: Då är det troll! Man kan ju tänka att vi här uppe hade ju tyckte att alla skåningar var troll. 

 

D2: Ja. Tänk… tänk vad… alltså, om man tänker såhär… med rasismen och det som frodas 

nu med alla… nya som kommer. Tänk om man liksom skulle—att dom då, som inte tycker att 

vi ska ta in människor från andra länder, skulle ha kallat dem för troll. 

 

L: Javisst. Nu kallar vi dom för troll, istället. 

 

D2: Ja. Ja! 

 

L: [Skratt.] 

 

D2: Ja, det gör vi. Har dom svans, tror du? [Skratt.] Nej, jag bara skojar. 

 

L: Ja, dom gömmer ju den. 

 

D2: Ja. [Skratt.] 

 

L: [Skratt.] Ja men, okej. Hur tycker du att projektet hanterar folktro och folksägner 

överlag? Nu har ju du fått en väldigt… ytlig— 

 

D2: Kort. 

 

L: —bild och sådär, men… men utav det du har sett? 

 

D2: Jag tycker att… rent… sådära, illustrationerna, eller vad man ska kalla det för, tycker jag 

känns lite såhära… inte svensk folktro. 

 

L: Du känner att du velat haft lite mer kanske Bauereskt, eller nånting? 

 

D2: Ja, eller bara… nja, det vet jag inte heller, men… 

 

L: Eller Elsa Beskow, kanske, eller? 

 

D2: Nä! 

 

L: Inte? 

 

D2: Nej, inte Elsa Beskow. 
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L: ‖Näää!‖ 

 

D2: [Skratt.] Nej men, det behöver ju inte vara puttinuttit, men just att det… ja men, som… 

som med tomten, till exempel, där i appen så tycker jag att han ser ut som en sån engelsk, du 

vet, pyssling. 

 

L: Ja, just det, en liten gnome. 

 

D2: Ja, så kanske dom heter, men du vet… såhär, Skomakaren och pysslingen. 

 

L: Trägårdstomte. 

 

D2: Ja, preci—ja, precis! Det är det det heter, ja. Så det skulle jag väl önska att det var lite 

mera… eller önska, men om jag ska säga nånting så… men det är ju min bild, jag tänker för 

dagens barn så funkar ju det säkert… bra, för det är det dom… på nått sätt är mottagliga för, 

kanske. Och, jag menar, det är ju på nått sätt också att följa det hära folkliga berättandet att 

det hela tiden förändras, så är det ju. Så att… så på så sätt så kanske… det är bra… att nån tar 

inspiration från… hur världen ser ut nu och tar in det i… för så—det är ju det som är det 

folkliga, på nått sätt. Ja…  

 

L: Ja. Jo men, så kan det absolut va. 

 

D2: Fast jag personligen tycker att det hade varit mysigare med… med… nån lite mer… 

vresig, grå… gubbe, liksom, som är lite mera… ja men, som en… en gammal svensk gubbe i 

miniformat, liksom. Men dom är ju snart utrotade dom också, dom ser inte ut så längre. 

[Skratt.]  

 

L: Nej, nu har vi hipsters istället, eller vadå?  

 

D2: Ja. Nej, men jag menar såhära, du vet, såhär gubbar som fanns förr, såhär—

arbetargubbar som… 

 

L: Ja, precis, med hängslen och lite krökta ryggar och… ja. 

 

D2: Ja, och som har jobbat hela sitt liv och är jättesenig och en… 

 

L: Kör gammal Volvo och… 

 

D2: Ja… 

 

L: Volvo 945:a. 

 

D2: Ja men, och lite såhära väderbitna, man ser i ansiktet att dom har jobbat och så… och 

slitit hela sitt liv… så. 

 

L: Ja, ja… jomen, jag kan… jag förstår vad du menar.  
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D: [Skratt.] 

 

L: Hur ser du på det här sättet att utbilda om den gamla svenska folktron? 

 

D2: Det tycker jag är jättebra. Väldigt roligt. Det hörde du ju! Tycker ni ska göra det här! 

[Skratt.] 

 

L: [Skratt.] Vad är dina tankar kring skillnaden mellan de olika representationerna av 

väsen? Nu—du fick ju läsa den här sammanställningen först då, och sen fick du läsa texterna 

från KLUB. Hur ser du på… på skillnaden?  

 

D2: Jag tänker att dom är liksom anpassade efter… att barn ska läsa det, alltså rent… att det 

ska va ganska kort och… kärnfullt. Det ska va tydligt med en kort beskrivande text, liksom… 

men som ändå ger nån slags… tydlig bild. Så att… det var väl skillnaden—det var liksom som 

att vaska ur essensen. Och på ett sätt förlorar det ju lite, men samtidigt blir det ju också 

väldigt… tydligt. 

 

L: Hur tänker du om dom bitarna som liksom faller bort där då? Känns det som att det är 

en… att det… att man liksom inte riktigt får hela bilden, eller känns det som att man…? 

 

D2: Alltså, det är jättesvårt att veta när man… då skulle man behövt läsa dom först på nått 

sätt först då, tror jag. Jag tycker det är synd att det faller bort… eftersom det är ju så 

intressant och det finns så mycket man skulle kunna säga och berätta. Men… samtidigt så 

tror jag… att… det är bra som en introduktion. Sen får man väl hoppas att det på nått sätt ger 

ett intresse som man kan i så fall ta vara på och föra vidare och… på nått annat sätt få mer 

information. Sen vet jag inte—står det i böckerna nått mer om, eller är det mer om historien? 

Det står inget mer om själva…?  

 

L: Nej, utan där är ju det mer själva sagan. 

 

D2: Ja. 

 

L: Vad tycker du om att anpassa folksägnerna till barn på det här sättet? Tycker du att man 

sk—att folktron och folksägnerna bör anpassas överhuvudtaget? 

 

D2: Ja, men det tycker jag. Alltså det—eller anpassas, men jag tycker… att dom ska vara i 

ständig rörelse, eller vad man säger. För det är ju det—som jag sa, det är ju det som är det 

folkliga berättandet, på nått sätt, att… det hela tiden—att man inte… på nått sätt slår fast att 

det är såhär. Sen tycker jag väl att det är trist… på sätt och vis… eller, det jag tycker är trist är 

att om det skulle bli så att… i och med anpassningen till barn så försvinner… den vuxna, eller 

vad man ska säga, den… det övriga. För det tycker jag är så—med sagor, till exempel, 

eftersom jag berättar mycket sagor, så tycker jag… det är en liten konflikt i mig, det här att… 

att om man säger saga så tror människor att det är för barn, och gärna små barn, medans det 

finns sagor som är otroligt ruskiga och att… nästan alla sagor—om man tänker folksagor—

har ett budskap om—som handlar om livet och liksom, ja men, dom hära… eviga ämnena, 

och jag tycker att det är synd om man i och med barnanpassningen tappar allt det. Det 

tänker jag är samma sak med folktron. Och sen är det ju… skogsrået är ju så mycket mer än 

den som man kan berätta för barn, på nått sätt, till exempel. Så att… bå—alltså, jag tror inte 



 XLV 

att man… inte ska göra det. Jag tror det är bra att göra det, men… men att faran är att det där 

andra försvinner till slut… och folk bara förknippar det med barn. Och det tycker jag är synd 

om det skulle bli så. 

 

L: Det hänger ihop litegrann med nästa fråga som är, vad tror du händer med autenticiteten 

när den gamla folktron anpassas till barn? Vad tror du händer med äktheten i… i dom här 

sägnerna?  

 

D2: Gud vad svår fråga. Alltså, sägnerna finn ju kvar—i och med att dom är nedtecknade så 

finns dom ju kvar. Sen är ju frågan om nån tar del av dom i framtiden. Utan, det… risken är 

ju att det här blir… den nya äktheten. Och—eller, det behöver ju inte va nån risk, det är väl 

bara så det är på nått vis. 

 

L: Ja. 

 

D2: Var det ett svar? [Skratt.] 

 

L: Ja men, det tyckte jag absolut. Det är du som bestämmer vad som är svaret. [Skratt.]  

 

D2: Ja. Ja… nej men, man skulle kunna fundera jättelänge på det här, men… men, jag tänker 

att det är så… 

 

L: Ja, jag har bara till 16:e maj på mig. [Skratt.] 

 

D2: Ja. [Skratt.] Ja, jag ringer upp om jag kommer på nått såhär briljant! [Skratt.] Ja… 

 

L: Men, anser du att informationen som delges i KLUB är anpassad? 

 

D2: Ja. 

 

L: Yes. Förut så hade ju sägnerna som syfte att… att… ja men, att lära ut, att varna, att 

förklara och att underhålla. Hur ser du på dom här syftena idag? Finns dom kvar 

fortfarande?  

 

D2: Just i folktro…? 

 

L: Mm? 

 

D2: Underhålla, finns ju, naturligtvis. Nej, jag vet faktiskt inte… om dom gör det… 

 

L: Nej. 

 

D2: Men jag vet inte hur mycket man… hur mycket man använder sig av folktro heller, 

alltså, såhära, jag vet inte… om föräldrar och morföräldrar och så berättar för sina barn idag. 

För då kan jag tänka mig att det finns en—ett visst mått av det, att man kanske vill… fast man 

kanske använder det såhär att man säger att, ja men förr i tiden, då använde man den här för 

att… brunnsgubben för å… man inte skulle… hoppa ner i brun—nej men, ramla ner i 

brunnen, kanske. 
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L: Ja, då blir det ju… då blir det ju att förklara på ett sätt, men det blir ju att förklara på ett 

annat sätt än hur man gjorde, liksom. 

 

D2: Ja, jo men man ändå säger samma sak, fast… så det kan jag tänka mig att man kanske 

gör, men sen… sen… ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte i lika stor utsträckning. 

 

L: Nu har du egentligen redan svarat på den innan, men vad tror du kommer vara det 

långsiktiga resultatet av ett sånt här projekt? Det behöver inte nödvändigtvis vara KLUB, 

utan jag tänker ett—den här typen av projekt, liksom. 

 

D2: Ja, men att man för vidare… ett kulturarv… och att det förhoppningsvis, på nått sätt, 

ger… både lokalkännedom, fantasi och… intresse för… historia… [Skratt.] Ja men, i… i 

bästa fall, liksom, på nått sätt. Och förhoppningsvis liksom ett fördjupat intresse också, att 

man tar reda på mer.  

 

L: Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha nån positiv eller negativ påverkan 

på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? 

 

D2: Oj, säg en gång till. [Skratt.] 

 

L: [Skratt.] Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha nån positiv eller negativ 

påverkan på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? 

 

D2: Jag tror det kan ha en positiv. För att, jag tänker att… bara det att man… man 

uppmärksammar det och att man på nått sätt för det vidare är väldigt positivt. Så…  

 

L: Mm. 

 

D2: [Skratt.] 

 

L: Ja men, nej men, jag tycker det—det… ja men, det är bra. Nu har vi kommit till sista där 

jag har skrivit övriga kommentarer. Så här kan vi prata lite fritt. Är det nånting du känner att 

du missat att du sagt, eller har du nånting annat på hjärtat som du vill…? 

 

D2: [Skratt.] Nej, jag vet inte.  

 

L: Jag tyckte att det var väldigt intressant det här du sa att… att… det känns som att… att… 

man förmedlar ett kulturarv, men samtidigt så kände du att det hela tiden ska va… ska va… 

att det ska förändras hela tiden. Och då… för jag—jag ser det ju från perspektivet att folktron 

har liksom aldrig försvunnit. Vi—det finns ju folktro än idag, men att idag är det andra 

berättelser som berättas. Idag har vi… andra sätt att lära ut via sägner, exempelvis att… att… 

ja men, du få—du måste tejpa igen kameran på din laptop, annars… kan dom se dig.  

 

D2: Mhm. Oj, det har jag inte hört! [Skratt.] 

 

L: Nu har du hört den! 
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D2: Vilka kan se dig? [Skratt.] 

 

L: Det vet ingen! 

 

D2: Nej. 

 

L: Nej men, och… att… ja men, att det finns liksom… ja men, lite dom här urban legends, 

ändå. Att dom… uppfyller på nått vis samma… funktioner som folksägnerna om dom olika 

väsena gjorde… förr i tiden. Så, den gamla svenska folktron blir ju på nå vis det här 

traditionella om dom olika väsena… men eftersom att vi idag inte… vi tror ju inte på det på 

samma sätt, så… så tänker jag i alla fall att då… då finns inte heller samma… samma 

betydelse, av dom.  

 

D2: Nej. Nej, det blir mer som sagofigurer. 

 

L: Precis, det blir mer som sagofigurer. Och… och… så då blir det liksom… för mig då, så blir 

kulturarvet det som… det som berättades då. Och för mig blir det viktigt att hålla i liksom 

det. 

 

D2: Att det inte ska förändras? 

 

L: Ja men, precis. Att… att det… att det ändå finns, att man kan gå tillbaka till… men jag 

tycker att det är intressant, för att det är ju ett—ett… immateriellt kulturarv, liksom, så att… 

egentligen så är det väl svårt att säga om det finns ett original eller att det liksom finns en 

utgångspunkt, så… nej men jag tycker—det är intressant, liksom, att… att man ändå har… 

 

D2: Ja, för jag tänker också att det… i och med att det finns—som jag sa förut—det finns ju 

nedtecknat, dom hära berättelserna som folk ute i stugorna har varit med om, och det finns 

dom hära… liksom, protokollen från folk som blivit dömda för att dom haft ihop det med 

Skogsfrun och såna saker… men… i framtiden och kanske nu också så är det en liten, liten 

klutt människor som intresserar sig för sånt. Så att därför tänker jag att det är bra om det… 

ändå lever vidare—även om det tar ny form så är det bra om det ändå finns där. Och sen kan 

man alltid söka sig till källan.     

 

L: Ja. Det håller ju jag verkligen med om. Alltså, att jobba med det här projektet… har ju för 

mig varit så—jag är ju så kluven i det att… jag tycker att det—alltså, jag tycker det är 

jättesynd att vi känner att vi ska behöva anpassa oss så mycket till barn. Och nu är det ju en 

ganska ung… just sju till tio år är ganska ungt, det hade kanske varit annorlunda om det 

var… tio till tolv, eller nånting. Men jag tycker att det är så synd att… att… för det känns som 

att det är mer som är lite mer censurerat för barn idag än vad det var när jag själv var barn, 

till exempel.  

 

D2: Men gud, ja.  

 

L: Och det… jag tycker det är så himla tråkigt. 

 

D2: Mm, jag också. 
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L: För att… nånstans så finns det ju lite spänning i att bli skrämd också, som barn. 

 

D2: Precis. 

 

L: Just det här med min… morfar berättade om vittrorna och sådär. 

 

D2: Ja. Jo men också att göra… av med sin rädsla, nånstans.  

 

L: Ja, visst. 

 

D2: Att ha nått att liksom lägga det på tror jag är viktigt, för att om man aldrig får utlopp för 

dom hära som man ändå går omkring med… rädslorna eller liksom… så, vart tar det vägen 

då? 

 

L: Ja. Ja men, visst. Och hela den här biten också att… alltså, dom här väsena, de var ju 

liksom varken gott eller ont. 

 

D2: Nej. 

 

L: Utan, det berodde ju på vad du själv gjo—det var ju dina egna handlingar som 

reflekterades i hur dom här väsena… betedde sig. Men många gånger idag så… så målar man 

ju uppe en väldigt gullig bild av dom här väsena. KLUB gör ju verkligen det. Förutom då att 

antagonisten är ett bergatroll. Det är ju också intressant, varför valde vi troll, för— 

 

D2: Ja. Ja! [Skratt.] 

 

L: —istället för nån man kanske har mer respekt för, liksom? Men… men… den—liksom, jag 

tycker det biten är… är… är intressant också, varför vi måste… varför vi måste förgulliga 

allting? 

 

D2: Det är jätteintressant, och jag tycker… som i barnboksvärlden nu, så är det ju—alltså, 

föräldrar går ju, liksom… det finns ju—nu kommer jag inte ihåg—ja men, det här med… vad 

var det? Det var ju nån Alfons-bok, eller vad var det för nånting? Nu kommer jag inte ihåg, 

men liksom… ja men, dom är så… dom är—föräldrar är så väldigt rädda för att… deras barn 

ska få nått… 

 

L: Få veta hur världen fungerar, liksom. [Skratt.] 

 

D2: Ja, men precis. Ja! Att man vill verkligen bädda in dom i bom—men nu har jag inget bra 

exempel, såklart, men det finns. För det kommer upp såna inom bilderböcker… då och då, 

och man blir liksom mörkrädd över att höra det här, för att… det är ju på nått sätt så himla… 

fånigt, tycker jag, men… men, det är—jag tänker också, att det borde slå över nån gång, för 

det brukar ju va så. 

 

L: Ja visst, det brukar ju gå i vågor. 

 

D2: Alltså, att om vi nu snuttifierar och vi bäddar in och vi bomullsinbakar allting så borde— 
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L: Deras barn kommer ju— 

 

D2: —nått barnbarn komma som ba, aargh! [Skratt.] 

 

L: Ja, precis! Deras barn kommer ju uppfostra sina barn med hammare istället, liksom. 

[Skratt.] 

 

D2: Ja. [Skratt.] 

 

L: Gud, slåpåk! [Skratt.]  

 

D2: Ja! [Skratt.] 

 

L: Jo… jo men, visst. Jo men—och det känner jag verkligen har varit en… en… det har varit 

en strid inom mig, liksom det här med—eftersom att det är jag som skriver dom här texterna 

också, såhär, hur mycket ska jag ha med och hur mycket måste jag plocka bort? Och… jag 

tycker att det hade varit jättespännande att kunna utbilda barn om den svenska folktron och 

säga, jo men trollena… behandla man såhär för att dom inte tyckte som man själv gjorde, då 

sa man att dom var troll. Och istället säga, tycker ni att det var bra gjort? Liksom, att man ger 

konsekventtänk på det viset. Sen, såklart, det är väl svårt att… skogsrået är ju ett väldigt 

klurigt väsen att prata om med sjuåringar— 

 

D2: Ja, det är ju svårt. 

 

L: Såklart. 

 

D2: För det funderade jag också på när jag skulle ha den här, att ska jag ta upp… henne? Ska 

jag ta med henne? Och hur… hur ska jag göra det, i så fall? Så… för man missar ju en hel del. 

[Skratt.] 

 

L: Man gör ju det, så jag tänker att det ändå finns saker man kan… ja, men liksom, som att, 

ja… pojkarna blev ofta kär i henne, liksom, att… 

 

D2: Ja, precis. 

 

L: Att man kan ändå linda in det lite i siden, på det viset.  

 

D2: Ja. 

 

L: Men att kapa bort det helt och hållet känns som att man även tar bort en ganska viktig 

del. 

 

D2: Ja, precis. 

 

L: Ja, jag vet inte. Men… ja, nej men jag—jag tycker att det är spännande det här med att det 

känns som att det är så angeläget idag att… att… att censurera för barn.  

 

D2: Ja. 
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L: Jag menar, tittar man på barnprogrammet som går nu jämfört med—jag menar, jag 

känner—jag är inte så himla—alltså, jag är 25. Så gammal är jag inte. [Egen kommentar.] 

Men, men… så då för 20 år sen… så var det ju mycket grovare barnprogram. Mycket, mycket 

mindre liksom… det var många fler vuxenskämt, det var mycket mer liksom… och ja—nej, 

jag tycker att det är… det är synd, alltså, det är liksom…  

 

D2: Ja, jag tycker också det. Nu har ju inte jag sett så mycket barnprogram eftersom min son 

är nu 17, snart 18. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Ja… nej men, okej. Då… du har inget annat du vill tillägga om…? 

 

D2: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tyckte det var jätteroligt att prata med dig och… det är ju 

alltid såhär—eller alltid… men jag har ganska nyligen blivit intervjuad om en annan sak, om 

teater. [Skratt.] 

 

L: Ja, just det. 

 

D2: Och det blir alltid såhär att man… på nått sätt, först då börjar tänka. Så att, sen efteråt 

skulle man kunna ha en intervju till, så.  

 

L: Ja, visst. 

 

D2: För man såhära— 

 

L: Man borde börja med att ha förintervju. 

 

D2: Ja, ja! [Skratt.] 

 

L: Sen ta den riktiga intervjun, ja. 

 

D2: Ja, för på nått sätt så blir det ju såhär att man… triggar igång en massa tankar och 

funderingar som man… sen går omkring med, och då har man ingenstans att… att lägga 

dom, eller så… men det var roligt. 

 

L: Ja men, vad roligt. Va bra, då får jag tacka så mycket för att du ville vara med.  

 

D2: Ja men, tack själv för att jag fick vara med. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

[Inspelning avslutas.] 

 

[Intervjun avslutas.]  
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Deltagare 3 & 4 
 

Intervju, del 1 

 

Louise [L]: Så. Då ska den spela in där. Då går vi direkt in på första frågan. Tycker ni att 

det är viktigt att som museum kunna försäkra äkthet och autenticitet? 

 

Deltagare 3 [D3]: Det är en svår fråga. [Skratt.] Jättesvår!  

 

L: Ja. 

 

D3: Självklart är det ju så utifrån vetenskapliga grunden så ska vi ju förmedla det som vi kan 

stå för och… och det är ju alltid svårt i historiesyn. Så när vi håller på med kulturarvet… det 

är ju skapat. Historia är ju inte det som skedde, utan historia är ju det som skrevs ner. 

 

L: Ja, men precis. 

 

D3: Så det måste man ju vara medveten om hela tiden, så att, så det försöker vi… och då är 

det ju lättare i vissa fall, då det handlar om iscenställande av miljöer från 1800-tal, ja, då 

jobbar man ju med det och ser till att det är så rätt som det går. Men när det kommer till 

folktro och berättande så är det ju lite annat… och då har ju vi—utgår ju då alltid från 

folklivsuppteckningar så att då får man ju hantera att det här nånting som vart berättat på 

1910-talet och det var i den situationen och sådär, så att… det är ju den autenticitet man kan 

ge till en berättelse, och det är vi noga med. Och vi har ju dom även digitalt på hemsidan och 

har en liten text där det står liksom att dom här berättelserna kommer därifrån och bland 

annat då så har vi om—finns ju mycket berättelser om samer i det här, för det är ju ett 

samiskt område, och då står det ju generellt lappar och det är rätt nedvärderande syn i 

berättelserna, att dom ligger fulla i dikena och jokar och då är vi tydliga med att det här var 

rådande under den tiden, den synen, så det är ingenting vi står för. Så, så går vi in och tittar, 

då. Det är väl det… 

 

L: Hur—nu… bäddar du ju in det litegrann, men lite mer konkret där, hur arbetar ni för att 

försäkra äkthet och autenticitet?  

 

D3: Ja, försöka hitta ursprungskälla och situationen som den samlades in som finns där. 

Plus att vi har… nu… just nu så—men vi har haft… dokumentäretnologi, så vi har försökt ha 

folklivsdokumentation även in i modern—så vi har knytit på, har dom förändrats, 

berättelserna? Ser det annorlunda ut? Hur ser samhället ut då? Idag berättar man inte om 

vittra längre, det finns ingen som berättar om det för det är ingen som håller på med 

fäbodbruk. Finns det andra liknande berättelser? Så att man liksom ser fenomenet kring det, 

runt om. Och det har vi haft—men tyvärr har vi inte pengar att hålla på, för det är ju det att 

bygga på det också är ju rätt intressant att se. Så att… det försöker vi göra, och… men, för lite 

resurser och för lite tid så man får ju höra en många berättelser och så sen tänker man såhär, 

åh, det här skulle jag ju… så att vi tillför—just nu tillför vi inte mer till samlingarna. Det är ju 

ett sätt då att hålla det i sitt sammanhang på nått sätt då. Och, modernisera det och se det, 

hur ser berättande ut idag. Idag blir man inte bergtagen, man blir uppzappad i ett ufo, men 

det är exakt samma berättelse.   
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L: Ja, visst. 

 

D3: Så då borde man ju vi som museum även samla såna berättelser för kontextens skull, 

då. 

 

L: Ja, just det. Spännande. Hur arbetar ni för att få återkommande besökare? Eller att få 

besökare som rekommenderar andra och sådär?  

 

D3: Ja, då jobbar vi ju… vi lägger rätt mycket på att jobba direkt mot skolorna, skolbarn, och 

det är ju hela regionen men… främst är det ju här—fysiskt här i [ort] då, eftersom att 

länsmuseet ligger här i [ort], men vi åker också ut med mycket… och vi har väl den ingången 

med att vi jobbar mycket utifrån barnen som sen… blir missionärer och tar med sig sina 

släktingar och vänner runtomkring för det här lokala, det som angår, som är hela tiden. Och 

sen har vi ju självklart också visningar och sånt, man går ut traditionellt och drar och så… 

men för oss är nog den ingången att få en dialog med ungdomar och barn först för att väcka 

ett intresse så att det blir det här att man går själv och söker upp, att man får ett intresse. Det 

är väl egentligen det viktigaste förutom vanlig marknadsföring och säsongsblad och 

bussbolag och allt det där man ska konkurera med, och det beror ju på… då kanske det är 

mer spännande att fara ut till våran… fästning ifrån Kalla Kriget ute på Hemsö och… för det 

drar med än att åka och titta på en fjällko. Det tycker jag… att man kan. Så att, där ligger vi ju 

som vanligt då i besöksnäringen för turism. Men i själva det pedagogiska syftet så är det 

barnen som är viktigast, och kopplat till läroplanen och lärarna. Så att det går in i den så att 

det finns samma syfte som i skolans läroplan. Det är viktigt för oss också. 

 

L: Hur—använder ni er av digitala hjälpmedel på ert museum? 

 

D3: Rätt lite, faktiskt, måste jag säga. Vi har… vi har haft… ja, såhär, traditionella, att man 

kan gå och lyssna i utställningar och sånt… och…  

 

[Deltagare 4 kommer in i rummet.] 

 

D3: Som ett komplement till skyltar och lästext, men annars har vi jobbat väldigt lite med 

digitala hjälpmedel. Vi har haft projekt… bland annat kring att utveckla datorspel och sånt. 

Jättespännande projekt, men det har fallit sen på liksom själva genomförandet med teknik 

och sånt… så att… vi har väldigt lite runtomkring oss, vi har nästan inga touchskärmar och 

sånt där, för det här byggdes ju -94, själva museet, och var ju hightech då. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och sen är det som det blir i museivärden, den skulle stå i sex år—okej, det får stå i tio 

år. Nu har det stått i 23 år. [Skratt.] 

 

Deltagare 4 [D4]: Vi har ju några små komplement som kom till för några år sen, med 

några Ipads till, men dom är ju inte…   

 

D3: Ja, men det är inte… det här är min kollega [Namn Efternamn] som… 
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L: Ja, hej. Louise Persson. 

 

D4: Ja, hej. 

 

D3: Som kommer in här… så att, nej, vi är rätt dåliga på det. Utan vi jobbar rätt traditionellt 

med—och vi som museipedagogerna som hjälper skolan, så har vi—det mänskliga mötet och 

samtalet är väl våran… grundpedagogiska metod, så vi är inte så digitala. 

 

L: Nej, just det. Vad betyder folktro och folksägner för dig? 

 

D3: För mig så betyder det… för mig som privatperson så har jag alltid varit intresserad—

fascinerande, spännande berättelser som… som från när man var ung—yngre… går ihop med 

sagoberättande och hela den—man är uppfödd med tomtar och troll och alla dom sakerna 

och även Astrid Lindgren och allting. Så det är för mig som privatperson. Men sen som 

museimänniska när man har då kommit in i det här och fick se uppteckningar, berättelser, 

och förstå sammanhangen och tidens påverkan när dom berättades och förändringarna av 

de, så är det ju… det—jag tycker det är jättefascinerande och det är nånting som också finns 

globalt, vårt behov av att sätta berättelser utanför oss, förklaringar, som än idag är viktiga 

fastän vi har vetenskapen, naturvetenskapliga förklaringar, man ska inte behöva tro men vi 

har nå grundläggande behov av, och jag tror att det är tillbaka till att sitta runt elden och 

känna en samhörighet som vi förlorat väldigt mycket. Och sen när det gäller själva 

innehållen—det är en del otroliga berättelser! Men vad ska man göra när det kommer helt 

sunda, förnuftiga människor som än idag berättar, ja men, jag var med när dom ställde blod, 

jag såg hur såret vitnade, och det—och så står nån bredvid, ja, jag var med också! Det är inte 

läge att säga, det där är skrönt, det där är skrock, det är vetenskap ser ut—man låter det vara, 

för det finns ett värde i det här. Det är inga tokhistorier, men sen kan jag inte säga… jag vill 

inte grotta ner nånting, det får nån annan forska om. För man ser på människor, det dom 

berättar, det är sant, det är en upplevelse för dom. Sen om det var… ett vitterstråk eller en 

tomtegubbe eller nånting, det är nånting där människan har upplevt och den har upplevt det 

på grund av det den har med sig i sitt kulturella bagage på olika sätt och vis. Och andra som 

absolut inte tror på nånting, och då får man respektera dom också. 

 

D4: Men det är ju en del utav vårt kulturarv som är viktigt och som är spännande för oss att 

jobba med, och när man också kommer den lilla människan nära och naturen, tycker jag, att 

man—man kan tänka litegrann, förstå hur dom tänkte och förstå vilka rädslor som fanns och 

förstå… ja men, strukturer i samhället genom det här också, faktiskt. 

 

D3: Men jag kan känna att, det som jag tror… för mig, så är det berättandet. Jag har tänkt 

på, som—när man pratar om just det här, när man sätter ner eller gör bild eller en text av, 

det är—för mig är det mer attraktivt som berättande, att bilderna skapas i huvet. Där finns 

det som… som var då, när man satt tillsammans och berättade. Det är som med skräckfilmer, 

det är alltid läbbigast när man inte ser odjuret, då det finns i huvet. 

 

L: Ja, precis. [Skratt.] 

 

D3: Sen ba, va, såg det ut sådär?! Då var det inte alls lika hemskt. [Skratt.] 

 

L: Nej, nej. Ja. 
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D3: Så är det för mig, i alla fall.   

 

L: Här är en ganska liknande fråga, men vad har du för syn på traditionell svensk folktro, 

dess användning och betydelse för det dåtida samhället? 

 

D3: Då, alltså om man tänker att när det var aktivt när man berättade berättelserna… ja, 

alltså, många av berättelserna är ju rent pedagogiska. Det är klart man berättar om 

brunnsgubben så att barnen inte ska gå ner i brunnen och… och drunkna. Och såna saker 

berättar vi nog för barn idag och men det är ingen som har en brunn utan det blir andra 

saker som är farligt. Så att det finns väldigt mycket pedagogiskt… och allmängiltiga regler. 

Uppförman sig såhär så gör man såhär, man ska va klar med arbetet på fäboden och inte gå 

och dra benen av sig för… det är ju lättast om alla flytta ner för man flyttar ner med djuren 

till gården och säsongen är slut och då är det ju bättre om alla gör det samtidigt. Och sen om 

det sen är på grund av att vittra flyttade in helgen efter, och då ska du inte vara kvar för då 

får du utslag på ryggen eller nånting sånt där, det är ju en sak. Men… dom här gemensamma 

reglerna som finns handlar hur man uppför sig, och väldigt mycket är ju kopplat till naturen 

så många berättelser handlar ju egentligen om respekt för naturen, att inte kasta ut, att inte 

bryta sönder, att inte… roffa åt sig, för då slår naturen tillbaka… som då är förklaringar där 

som vi idag förklarar på ett annat sätt att om vi gör såhär så kommer vi inte kunna bo kvar 

på jordklotet om 20 år. Egentligen är det ju samma… grundläggande behov av att ha en 

gemensam syn på nått… 

 

D4: Men sen brukar vi också säga såhär, att om man… om man tänker liksom att religionen 

förklarar dom här stora sakerna på nå vis, och folktron förklara det vardagliga, som, och—

man behöver ju förklaringar, ja, men som du också var inne på, att… att man behöver kunna 

förklara, vad var det jag såg, vad var det jag råkade ut för, och… och… att man… söker tröst i 

nånting. I… ja, om man har blivit sjuk eller om det… om man är drabbat på något vis, sådär. 

 

D3: Och det görs ju än idag. 

 

D4: Ja, absolut. 

 

D3: Det är ju jättestort, men idag pratar man om… skyddsänglar och kraftcentra och man… 

med meditation, och men egentligen är liksom samma grundläggande behov… att hitta 

nånting att stå på tillsammans. Och det är därför jag tror också att berättandet är viktigt i det 

för det är det som är grunden i det, att man delar det med andra, här och nu, tillsammans 

och får en samhörighet, på nått sätt. 

 

L: Ja. Fint. 

 

D3: Ja. [Skratt.] 

 

L: Tycker jag. Vilka sägner har varit mest prominenta i det här området? 

 

D3: Här är det ju väldigt mycket kring fäbodkulturen, så det är ju vittra och 

mjölkhantering—gården, runtomkring, men det… så det i har mest är då, det är ju vittra— 
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D4: Skogsrået— 

 

D3: Skogsrå, skogs[ohörbart], är ju med också.  

 

D4: Ja. 

 

D3: Och sen är det mer… är ju mer dom här mänskliga sakerna kring varsel inför död eller, 

dom här sakerna som är ju… som också har med livet att göra. Men vittra är ju väldigt 

mycket som man kan koppla precis till näringen som varit här, och som också har försvunnit 

då, så det inte finns dom berättelserna aktiva idag. Det dyker än—fortfarande dyker det upp 

en och annan som kan berätta om tomteflätor i stallet på hästarna och så för det är ju 

nånting vi fortfarande använder, men det är ju ingen som bu—för djur längre och måste 

kasta en sten på… offerkasta för att man ska kunna gå in i skogen… och man rör sig inte på 

samma sätt. 

 

L: Nej, just det. Men, är det då sägner som ni vidarebefordrar här på museet? 

 

D3: Ja.  

 

D4: Ja. Vi jobbar hemsk mycket med dom här sägnerna och har gjort det i många, många år. 

Det är alltid en källa till inspiration för oss och vi använder ju oss utav dom i vårt berättande 

men även med drama för skolklasser och…  

 

D3: Det som är bra är att vi har—det är rätt bra teckning i länet på uppteckningar, så när det 

kommer hitresande grupper så kan man ofta hitta en—nån berättelse som kommer från 

deras område.  

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Så då kommer dom hit men vi kan berätta om nånting som är uppe i Graninge ändå, 

liksom, och då är det då fränt för då kan dom säga, ja men, den där byn, där kommer ju—där 

bor ju min moster än idag, och så blir det liksom lite här och nu, lite grann. Och sen har vi 

dom också digitalt på hemsidan så man kan gå dit sen efteråt och—så vi brukar säga, gå in 

där och titta, det är jättespännande. Börja och surfa runt och rätt som det är har du lärt dig 

hur du bakar tunnbröd eller… eller hur du ska göra en bjära, för det finns—det är ju olika 

typer av upptäckter, det är ju inte bara av folktro utan det är ju om traditioner och… hur man 

var klädd och allt sånt som man samlade in då. Dom upptäckter vi har då är från 1910 till 

1918 i första hand. Sen har vi kompletterat med andra uppteckningar som finns i Uppsala 

och samma ställe som vi lägger ut digitalt också. 

 

L: Ja, just det. Nu svarade ni ju litegrann på nästa fråga också, men det är, arbetar ni aktivt 

med att förmedla den gamla svenska folktron? 

 

D4: Ja. 

 

L: Och… på exakt vilka sätt gör—ni pratade lite såhär, men kan ni räkna upp liksom…?  
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D3: Vi har ju… vi har ju ett program som heter folktro, helt enkelt, som är, och då använder 

vi oss av drama och vi berättar också i tidsskede så det är även från forntiden… berättelser 

som finns som då man inte kan veta om det är folktr0 eller kanske religion och sånt och… 

och vilka vetenskapliga saker och så sen har vi—i och med att vi har ju en sån stor del av 

häxprocesserna som du säkert ha fått hört om från [Namn], kan jag tänka mig. 

 

L: Ja, absolut. 

 

D3: Så har vi med det kring medeltiden och den här tankeförändringen kring religion. Och 

så sen är det fram till industrialismen då man faktiskt gör dom här intervjuerna på grund av 

att samhället förändrar sig så mycket så att man är rädd att den här kunskapen ska försvinna 

så därför gör man intervjuerna. Och det berättar vi för barna och sen får dom… dramatisera, 

vi delar upp dom och sen får dom dramatisera och diskutera det här litegrann, och i det—

efter det så diskuterar vi olika begrepp som tro på ödet eller… om häxprocesserna, liksom… 

var det… var det riktiga brott, liksom, var dom skyldiga?  

 

D4: Och sen skickar vi också med dom hem det här hände—vi försöker ju hitta nån 

uppteckning som är bra då som man kan dramatisera i närheten utav där dom bor, och finns 

det såna här berättelser kvar, då—då säg—hör med mormor eller farmor eller nån gammal 

granne så, finns det nån berättelse hos er, finns det spökhus eller finns det olika saker av 

tradition, och så sen brukar vi dra det ända till nu och avsluta det med en Klintbergare som 

vi berättar som om den vore sann också, för att då… ja, då är ju spännvidden så otroligt, 

ända från forntid tills nu idag.  

 

D3: Det blir ju internet och liksom, myter som sprids supersnabbt. 

 

D4: Men sen så har vi ju vanligt med folk från när vi bara berättar, och sen så när vi är ute i 

våra hus på frilufsmuseet så är det ju väldigt vanligt att va i timmerkojan, till exempel, där vi 

berättar folktro. Sen har vi spökvandringar också där vi berättar i olika saker och då ingår ju 

det här. 

 

D3: Och då berättar vi bara… bara spökhistorier som… som är berättade som att dom var—

alltså, nån har berättat att dom upplevt. Så vi berättar inte Blodet droppar eller sånt 

klassiska, sånt här, huvudlösa riddare, utan sånt som finns som vi har hittat. 

 

D4: Och vi försöker ju att hålla oss till vårt län, till vårt område, till den mesta mån det går 

när man ska berätta saker, men ibland får man ju ta nånting annat. 

 

D3: Och sen har vi ju försökt också, när det gäller spökhistorierna. Jag hittade en historia 

om en kvinna som dränkte sitt barn i kanalen här i [ort], och det finns inget—det fanns bara i 

arkivet. Så det har vi berättat som en spökhistoria… 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Det här, och så har vi— 

 

L: Kanske om en myling då, eller? 
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D3: Ja, så har vi… så tänkte vi såhär, kan man plantera en sån här historia? När kom—hur 

lång tid tar det innan någon kommer och berättar att dom har hört barnagråt nere vid 

kanalen i [ort]? Så det, där har vi testat lite för att se. Nu börjar den komma tillbaka, den 

berättelsen litegrann, såhär, ja, jag har hört, och det var… ah, det kan gå till så också, så där 

har vi planterat en icke-existerande muntlig tradition och se om den kan komma tillbaka, för 

den börjar komma tillbaka nu efter fem år, sådär.  

 

L: Det här är ju jättespännande. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Nu i den här—till nästa del så… jag har gjort—i mitt arbete kommer jag fokusera på tre 

stycken väsen specifikt och det är tomten, skogsrået och trollet. Så, jag har gjort 

sammanställningar till dom här tre olika väsena genom att titta i lite källor—bland annat så 

har vi ju Bengt af Klintberg då, vi har hans avhandling som… som han har gjort 1977 där han 

har med massa då ut—sägner som hade funnits nedskrivna. Det var väl mellan, ja men 1850 

och 1950 ungefär där dom här skrevs ner då, som han har med i sin samling. Och det har jag 

då använt som min största källa och min mest betydande källa. Men sen har jag även använt 

folklivsforskare som Ebbe Schön då, och sen har jag även gått på lite mer… populärkulturella 

verk som Nordiska Väsen som kom ut 2013. Så jag tänkte, nu—nu har ju jag visserligen bara 

ett exemplar av varje men ni ska få läsa om varje väsen och så tar vi frågor efter varje då. Så 

vi börjar med tomten.  

 

[Deltagare läser om tomten.]  

 

L: Ni får behålla dom här om ni vill. Anser ni att representationen av tomten är korrekt? 

 

D4: Ja… ja. Men det finns ju också två typer utav tomtar, kan man säga. En är ju som ett 

dragväsen och… anden av den första gårdens ägare som är lite mer… som kan göra sig, på 

nått vid. 

 

D3: Ja, den ena är ju tradition att det är den första gårdsägare—alltså, ett väsen som är 

självständigt. Och sen är ju den andra som är skapad. 

 

D4: Ja. 

 

D3: För den har ju vi valt att illustrera. 

 

L: Okej? 

 

D3: Jag kan hämta den. 

 

L: Ja, väldigt gärna! 

 

D3: Så här har vi honom! Den ångermanländska, skapade tomten. 

 

L: Ja, just det! 
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D3: Som då… om man inte har en gårdstomte så finns det en trollformel som påminner 

väldigt mycket om bjäran som finns berättelser i häxprocesserna och så, då man helt enkelt 

skapar sig ett väsen från skjortan av ett manligt lik och man måste gå runt kyrkan och hålla 

på. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och då blir den tomten enögd. 

 

L: Okej. 

 

D3: Så han har ett stort öga i pannan. Och han finns på gården bara så länge som skaparen 

lever. 

 

L: Jaja, okej, jag förstår. 

 

D3: Så den hör ihop så. Och då är det ju också så att det är… dom är snälla och trevliga och 

sådär, men då finns det kvar ända sedan urminnes tider att du har ju försvurit din själ till 

djävulen litegrann… 

 

L: Mm, jaja. 

 

D3: Så man ska ju egentligen inte göra det här, då har man ju gått utanför. Men, man är inte 

lyckligt ägare av gårdstomten av hämnd så, för att göra en i Ångermanland i alla fall. 

 

L: Ja, precis. Nu vevade vi ju in litegrann då, finns det nån information som saknas? Men 

om ni tänker på den här… sammanställningen som är ju… det är liksom en… 

 

D4: Jo, nej, men absolut, det stämmer ju. Han är ju en lite halvsur och vresig liten karl 

som… som hjälper till och är viktig för gården. Absolut. Och man ska behandla honom väl. 

 

D3: Och sen är det ju… historiskt sett så omnämns han första gången av Heliga Birgitta, 

egentligen… när hon då tar upp att man måste få folk att sluta att… be och offra till… till… 

vad är det hon säger… gårdstomti, och andra… ja, andra… och det är ju fö—och hon drar 

ihop det ju ungefär som att det har att göra med… att man håller på med nån förfäderskult 

litegrann, men det är hon som nämner det begreppet om tomte första gången där det då 

ligger i att försöka få folk att bli kristna, så hon kopplar det ju till en äldre förfäderskult. 

 

L: Ja, precis. Men, känner ni annars att det finns nånting som saknas i den… i den här 

sammanställningen? 

 

D3: Nej, och det som är, för—och det som är… den traditionella tomten, den är ju—tomten 

är ju mannen, han har ju ingen familj. Men sen när det blir till ofta med illustrationen, och  

växer på, då är det tomtenissar och goa tomtemor och dom liksom ska överta nån typ av 

mänskligt liv som… tomten har ju aldrig haft det, det har ju vittra haft.  

 

L: Ja, precis. Ja, nä, tomten vad jag förstår var ju ofta den ensamma rådaren, så. 
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D3: Ja. 

 

D4: Ja. 

 

L: Känner ni till andra sägner om tomten? Nu berättade ni ju till exempel om 

Ångermanlandstomten då, som man… som man själv kunde skapa, men känner ni till andra 

sägner om tomten? Som ni tänker är ganska utbredda sådär. 

 

D4: Ja, alltså, vi berättar ju en hel del sägner när vi har ju en tomteutställning varje år till jul 

i husen där dom här tomtarna bor då, så då har vi ju tagit av våra folklivsuppteckningar och 

lite annat också för att få ihop berättelser. 

 

D3: Men visst är dom generellt ute—dom är ju rätt lika, berättelserna.  

 

D4: Ja. Ja. 

 

D3: Om gröten och… och även här där det är—en del har… finns berättats en del äldre 

husmödrar, där har dom kunnat haft inne i kammarn så hon gav varje kväll, och sådär… 

 

L: Ja, precis. 

 

D3: Till den här traditionella julgröten, då. Och… och sen verkar det vara samma berättelser 

att man ska inte va—man ska inte ge dom för mycket heller för då kan dom bli stor och 

stursk och så och inte vilja jobba, så att. 

 

D4: Precis, dom som ger tomten nya kläder och det blir helt misslyckat och han inte vill… 

 

L: Ja, visst. Då blir han för mallig och så slutar han jobba. 

 

D4: Ja, den är ju vanlig också och dom som har fått sälja hela gården för att dom blir så 

himla less på tomten och sen så… så sitter han längst bak på hela flyttlasset. 

 

L: Ja, just det.  

 

D4: Den är ju också vanlig, att han hänger med och… 

 

D3: Och det är väldigt sällan att tomten är—jag tycker inte man stöter på att såhär, ja men 

där på gården där i väster i byn hos Johansson, dom hade tomt—det är väldigt sällan det är 

så, som det kan va med vittra. Där finns det ju vitterstenar, platser, här har dom, här stannar 

hästen. Såna platser, såna berättelser är inte sådär jättejättevanligt, utan det är ju liksom 

dom här sagoberättelserna, jo, tomten fanns han, liksom. Och sen kan det vara i stallet, men 

det är inte det hära, precis där. Så…  

 

D4: Och det man fortfarande får är dom här spåren. Vi har ju fort—ja… kommer ju då och då 

folk som berättar om det här med tomteflätor och det är i nutid, att man inte kan få upp dom 

här flätorna och det finns ingen förklaring till dom… och det är ju—det är ju ändå spännande 

att det fortfarande förekommer i nutid. 
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L: Ja, men självklart! Ja, absolut! Det är ju väldigt spännande, tycker jag.  

 

D4: Ja… att det lever kvar. Och vi—det är väl också nånting som man… tycker om och 

bejakar och underblåsa litegrann, ja men vad spännande att… att det finns dom här 

berättelserna, dom som är—men… det är ju folk också som är ute i naturen och… som… ja, 

söker förklaringar för vad var det som hände. 

 

D3: Sen kan man ju märka att, om man jämför uppteckningen som är från 1910-talet så är 

det ju lite andra begrepp idag om det är nån som berättar, till exempel att min mormor… då 

kan man lika väl kalla den för en vätte. Alltså, det märks ju att den här… just det här, 

Klintberg, Ebbe Schön och dom här som är… dom är ju ändå—det är ju ändå rätt stora 

böcker, man läser dom i skolan, det ger lite andra begrepp som inte har funnits här i våran 

region tidigare som kommer idag då.  

 

L: Just det. Men, då går vi vidare till nästa då, och då är det ju skogsrået.   

 

[Deltagare läser om skogsrået.] 

 

D4: Ja, men… ja, det—det stämmer. Det stämmer bra. 

 

L: Anser ni då att denna representation av skogsrået är korrekt. 

 

D3: Ja. 

 

D4: Ja, det måste man väl säga. 

 

D3: Det stämmer ju med hennes systrar också. Gruvrå och sjörå… 

 

D4: [Ohörbart.] 

 

D3: Ja… 

 

L: Finns det nån information som saknas? 

 

D4: Ja, ibland kan man höra skogsrået då också, då låter hon som en spillkråka, litegrann så 

där och… lite… ja.  

 

D3: Så lär ju vi ut om man—om man har blivit bortlockad av skogsrået, och det gäller ju 

pojkar då. Hon är inte så intresserad av flickor. Då lär vi ut då, till alla barn, att om man har 

blivit bortlockad av skogsrået och tappat bort sig i skogen så ska man klä av sig naken och så 

sätta på sig alla kläder ut och in och bak och fram. Då tappar hon greppet över en och då ser 

man vägen hem.  

 

L: Ja, just det. 

 

D3: För det—för det har vi i våra uppteckningar att man ska göra så. Men då brukar vi ju 

också koppla det till att du—för alla barn idag lär ju sig det här med att man ska krama ett 

träd om man kommer vilse, och sådär. Stanna upp, spring inte runt, utan… folk går och letar 
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så är det bäst att du är på ett ställe. Och kanske att… om man har tappat bort sig så blir man 

ju väldigt orolig, men att göra en sån här sak då, klä av sig naken och vända på kläderna, gör 

ju att man stannar upp litegrann och kanske inte blir så—och faktiskt när man har vänt på 

allting så… ser man, men det var ju därifrån jag kom! 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Så det här, lugna ner sig och så koppla att krama träd.  

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och det lär vi alla, faktiskt… just när det gäller skogsrået, och det tycker dom är väldigt 

spännande [Skratt], pojkarna. Också brukar vi säga till flickorna, men ni flickor, det hjälper 

inte för er om ni tappar bort er, så se till att ni har—lär er kompassen, så… [Skratt.] 

 

L: [Skratt.] Pojkarna, som behöver bara klä av sig och vända allt ut och in, men tjejerna ska 

kunna kompassen! 

 

D3: Ja, precis. Gör det så att ni klarar er. 

 

L: Känner ni till andra sägner om skogsrået? 

 

D4: Jag tänker, det finns rätt många berättelser om att hon… att hon kommer som en… en 

ensam kvinna till en kolarkoja eller nånting och… med kanske ett nyfött barn eller hon är… 

gravid eller nånting. Jag tror, ofta nyfött barn, och är väldigt frusen och att mannen tar in 

henne och hjälper henne och som tack så ska han då få… skjuta storgrisen, vilken som är 

björnen och hon rår över alla djur och han… ute flera gånger och bössan klickar, men 

björnen står bara kvar och han får som en belöning—hon kan belöna dom som hjälper. Ja… 

så att det är viktigt att va en god medmänniska och… det är väl sensmoralen lite i det att 

hjälpa folk som har det… svårt. I en kris, sådär, att man ska släppa in varann och… och då är 

det inte så sexuellt egentligen, som hon nästan alltid är annars. Utan, då är det mer att… 

 

D3: För hon är ju mycket mer sexuell än, vi säger, gruvrå och sjörå… då är det ju mer det 

här, offer, kasta en peng eller förhålla sig rätt så släpper hon till. Och då släpper hon till fisk 

eller nånting, eller att man kan vara i gruvan… det är—hon är ju mer sexuell. Det är 

egentligen samma grundberättelser. Det finns lite som—fler såna berättelser när man 

kommer upp mot Höga Kusten och… områdena där, där fiskenäringen är näring… viktig. 

Där kan ju Havsfrun vara med sexuell, liksom, och… förtrolla en karl som hon utnyttjar och 

sånt, så då—då går skogsråhistorier ihop. Men det är väl för att fiske och havet är den 

viktigaste näringen där då. 

 

L: Ja, visst. 

 

D4: Men så tänker jag också på hur man ska lura henne och hur man ska bli av med henne 

när man förstår vem hon är, och den här sägnen om hur… hur… man frågar hur—det är en 

fru som… en hustru som är en karl som är ute med Skogsfrun och… men hon säger att jag 

har en… jag har en kviga som bara vill ta tjuren hela tiden, hur ska jag göra för att… 
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L: Ja, visst. 

 

D4: För att få bort då den här. 

 

D3: Tibast och— 

 

D4: Tibast och vänderot. Och så sen hur det ekar genom bergen, tibast och vänderot, hur 

kunde jag va så dum? Alltså… och… men att man lyckas ändå lura bort henne och… 

 

D3: Med kvinnlig list. 

 

D4: Ja.  

 

D3: Det var väl det, karlarna, dom är förtappade, det är kört för dom. [Skratt.] 

 

D4: Ja, fast det är ju jobbigt också att vara tillsammans med na. Hon är ganska krävande. 

Inte minst på dom sexuella områdena. 

 

D3: Ja, dom brukar tycka att det är jobbigt efter ett tag. 

 

D4: Men hon är duktigt på att arbeta. 

 

L: Ja. Men då har vi sista här då, och det är ju om… om trollet. 

 

[Deltagare läser om trollen.] 

 

L: Anser ni att den hära representationen av trollen är korrekt?  

 

D3: I vårat område så går det ju ihop med vittra. 

 

L: Ja, okej? 

 

D3: Så jag tycker att det finns två olika typer av berättelser. Dels dom här trollen som är… är 

dom här som fanns före kristendomens gryning och före dom första människorna som 

hamnar i den här kategorin med jättar och det här som är så långt tillbaka i tiden. Och det är 

ju dom här trollen som härskar över ett berg eller som bor nånstans och sådär. Så där går 

dom ihop med jättehistorierna och är nånting som inte finns levande bland människorna och 

då är det vittra som är dom som är… dom levande. Och sen finns det dom här… dom här 

faktiskt går ihop väldigt mycket. 

 

D4: Och bergtagningsseden, det är ju både vittra och troll. Ibland är det—det är lite oklart, 

det där, men det stämmer ju in på det här, tycker jag, som du har skrivit mycket om att dom 

faktiskt var väldigt lika vanliga människor och inte alls ser som illustratörerna har… målat 

dom. Nåra såna berättelser känns inte som att vi har, utan dom är mer människolikna.  

 

D3: Och om det finns då är ju det dom här äldre som finns före kristendomen… som sen har 

kunna liksom blivit kvar med sin näsa i berget eller man… 
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D4: Som är också—som en blandning mellan troll och jättar, skulle man kanske kunna säga. 

Och dom… dom i senare tid, då så… som är mera troll och vittra, kan man väl tycka. 

 

L: Om ni tänker, i andra delar av Sverige då, hur tror ni att bilden av trollet ser ut där?  

 

D3: [Ohörbart.] 

 

D4: Nej, jag vet inte riktigt heller. Men jag tror nog att… jag tror att det är illstratörerna—det 

är liksom det här med Jenny Nyström och tomten som skapar honom så, litegrann. Jag tror 

att det är lite samma med trollen. 

 

D3: Men det, jag tycker också som… där det finns mer trollhistorier, där trollen är troll så att 

säga så, där är ju dom underjordiska, dom är mindre och vättar. Medan här har ju—våra 

vittra är ju mer den här mer beskrivningen att dom ser ut dom människor och lever, och 

dom kan både va små med dom kan också va stora. Så att… och vi pratar inte om vättar då, 

utan dom finns inte… 

 

D4: Nej, och vittra är ju ofta vittermän, särskilt är ju väldigt vackra. Lite vackrare än vanliga 

män och liksom sådär… men… men, tittar man noga kan man ju se att dom har svans och så. 

Men om man ska— 

 

D3: Och sen så är det ju… jag tror ju—här så tror jag också att det kunde vare en 

problematik i och med den här beskrivningen… jag tror att det kunde ha gått ihop med synen 

på… på samerna, också. För man… man säg—pratar ju mycket om trollappar och såna saker. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och där beskriver man dom korta, mörka… bullriga… och farliga och utanför och… och 

dom fräser och har sig och kastar sig på golvet och mumlar saker och ingår inte i 

gemenskapen och kan dessutom sätta ont tillbaka. Så det tror jag är en… som kan göra så att 

det liksom blir lite annorlunda i norra delen av Sverige.  

 

L: Mm, just det. 

 

D4: Och så beskrevs ju också samerna, alltså— 

 

D3: Ja, det är det jag menar [ohörbart]— 

 

D4: Ja, ja, precis! 

 

L: Dom är ju ganska intressanta på det sättet, tycker jag, att… att det är ju just vi och dom, 

att… att… allting som inte är oss, är troligtvis troll. Var grannarna rika, då var dom ju det för 

att dom var troll. 

 

D3: Och här har vi samerna då som… som kan vara trollen. 

 

L: Precis. Pratar dom inte så som vi förstår, då… var dom troll. 
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D4: Ja, och om man fick ett barn som var utvecklingsstört eller nånting så måste du va en 

bortbyting, så måste det va… ja, på nått vis så måste man skylla ifrån sig det, och… ja… 

 

D3: Jag tycker ju—i flera berättelser som finns här så… så beskrivs dom ju inte hur dom ser 

ut—alltså, om man bara tar såna här rena trollberättelser. Då är det ju liksom att det var ett 

buller i berget och… och… skatter som är gömde och man måste göra nått speciellt om man—

då är det nån som bullrar och far och rasslar och har sig och… och, jag ska inte släppa till nån 

skatt till dig. Sen att dom inte blivit beskrivna så mycket… 

 

D4: Sånt som jag tycker är väldigt spännande också, det är med den här bergtagningen att… 

man kan då, när man blivit bergtagen av trollen eller vittra och man har varit där inne… 

länge, i flera dagar, veckor.  Det kan ju va en längre tid… men när man kommer loss—lös 

därifrån, man lyckas lura sig ut, då är det ingen som märkt att man varit borta. Tiden har 

stått stilla. Och det där är lite intressant för sen då… i senare tid så har—finns samma… 

historia, fast då är det med ufon och flygande tefat. Det kommer—det landar ett flygande 

tefat, det kommer ut små gröna män eller nånting, ta dig till fånga, upp där, undersökt, du är 

där rätt länge, men sen så sätts du ut igen, men ingen har märkt att du varit borta.  

 

L: Nej, just det. 

 

D4: Det är liksom samma berättelse men man har applicerat den på en annan typ av… ja, 

när man inte längre tror på troll så kanske man tror på gröna gubbar. 

 

L: Vi kommer ju in lite nu också på… på… nästa fråga där det är då om det finns nån 

information som saknas. Och jag tänker också, här uppe… just det här att man kan bli 

bergatagen oavsett om det är av troll eller vittra eller såhär… finns det nå—finns det samma 

sägner där då som i södra Sverige att… ibland så vill man till exempel inte ens gå tillbaka, 

eller att man… man trivdes så bra där? 

 

D4: Ja, en del… kommer ju aldrig tillbaks, till exempel. 

 

L: Nej. 

 

D4: Jag kan inte komma på nån sån med troll, men däremot med vittra, att man blivit 

förälskade i en… en… ja, i en vitter, eller vad man ska säga. Och… och man… det innebär ju 

att man blir osynlig och inte får komma tillbaka till sin familj utom om man inte säger ett 

visst ord eller nånting om man—var nått som flög ut genom gödselgluggen i… i lagård och… 

och… och sen så råkar man ändå säga den här av ett misstag, minns du, och så far dom ut 

och så… kommer dom tillbaka. 

 

D3: Men det är ju… det är ju mer berättelser om dom som har varit vitter- eller trolltagna 

och sen ald—kommit tillbaka och sen aldrig blivit sig själv igen. 

 

L: Nej. 

 

D3: Dom har alltid varit eljest eller annorlunda eller blev aldrig sig lik igen. 

 

L: Precis, ja. 
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D3: Det är oftast den… den storyn som är starkare. Eller att dom inte kom tillbaka 

överhuvudtaget. 

 

L: Känner ni till nå andra sägner om trollen? 

 

D4: Nu kommer inte jag ihåg va… va alla… alla är ifrån. Ibland så blandar man ihop lite när 

man… men jag vet inte om den här när dom lura—när… när det är en som—en bortbyting 

som blir… man upptäcker att det är inte vårt barn som ligger i vaggan och, man vet inte hur 

man ska göra med det här och… man går till en klok gumma och… ber om råd. Och då säger 

hon att ja men det här är en trollunge, helt klart, och den är minst 200 år gammal. Den kan 

prata, men det gör det inte. Det gäller att få den att prata så ni kan avslöja… barnet. Men ni 

måste göra nått så tokigt så att den inte har… ja, upptäckt—sett det på 200 år. Och då går 

dom tillbaka hem, för hon kan inte säga vad dom ska göra, och så klurar dom på vad dom ska 

göra. Och då kommer dom på det att dom ska göra en sån stor visp, så att… gubben, han… är 

ute i skogen och tar en talltopp som han… ja… grenar av, då, och så klättrar han upp på taket 

och ner med den där i skorstenen och rör om i grytan med den där, och då rester sig 

trollungen upp ur vaggan och säger, åh, herregud vilka tokiga människor! Jag har levt i 200 

år, men aldrig har jag sett nåra såna konstiga. Och då… då har ju trollmamman också stått 

och… och tittat på det här så hon springer tillbaks och säger, nej, jag vill inte att mitt barn 

ska… ska bo med såhär tokiga människor. 

 

L: [Skratt.] 

 

D4: Och så byter dom tillbaka. 

 

L: Ja, just det. 

 

D4: Jag vet inte riktigt var det är ifrån, men… den är lite vanlig, och lite rolig. 

 

L: Det är just det här att man ska få den att… att… försäga sig. Jag har ju hört en lite mer 

brutal historia där dom… där dom… lagade en katt i grytan, och så tyckte trollungen då att 

det var ju jättekonstigt att man… att han aldrig hade ju ätit katt då, förut. 

 

D4: Ja, just det. 

 

L: Så… mm. 

 

D4: Men sen så tänker jag på också… sägnerna om Ky—ifrån Kyrkesviken.  

 

D3: Ja, då är det ju troll som står på—det är ju dom där som tillhör till dom hära, i 

kristendomen gryning. Man försöker att bygga… man gör kyrkan i Kyrkesviken i 

Grundsunda. Men allt det man bygger på dagen rivs på natten. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och då visar det sig att det är ju där trollen bor. 
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L: Jaja. 

 

D3: Och då skaffar man sig en kyrkklocka för trollen tål ju inte klangen från kyrkklockan. 

 

L: Nej, just det. Ja, det märker man där, att det är väldigt nära jättarna där då. 

 

D3: Ja, och så hänger man upp den där och tänker att nu ska vi ringa, då blir det bra. Men… 

trollen har så stor makt så att klockan… kläppen lossnar och flyger iväg— 

 

L: Ja. 

 

D3: Och klockan skuttar ut till havsviken. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Så det går inte att vara där. Och då får dom ge sig ut och hitta den där lilla kläppen… 

som har flyge en mil. Och där bygger man kyrkan då. 

 

L: Jaja. 

 

D3: Så det… det är en sån historia, och då är det troll. När det är så nära. Annars så blir det 

ju jättarna som kastar stenar. 

 

L: Ja, jättekastena där, ja. 

 

D3: Ja. Men dom kan ju lika väl vara att det är två jättar som inte gillar varann så det 

behöver visst inte vara nån kyrka emellan utan att dom har inte kommit fram. Men, just 

kopplat till den där kristendomen… då tillhörde dom ju en tid som är garanterat svunnen 

och dom finns inte i vår kristna värld, dom är så fruktansvärt borta så dom finns inte. Alltså, 

dom kan inte leva som kristen— 

 

L: Och skulle dom finnas så är det ju ingenting man respekterar då, i så fall. 

 

D3: Nej. 

 

L: Som andra väsen som rådarna, dom skulle man ju visa respekt för. För att det fanns ju… 

en—vad jag tänker då, det fanns en… en… ja men, tankar om att dom var ju kopplade till 

naturen och man ska respektera naturen på grund av att det är naturen som föder oss. Men 

trollena var ju… kanske inte det, utan… det var ju mer dom här att… att… det blir ju dom 

svarta fåren lite. 

 

D3: Ja, jo, men det… 

 

D4: Då kan man välja, om dom till och med inte ens har överlevt kristendomen införande så 

finns det några kvar, men det…  

 

L: Precis. 
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D3: Vittra är ju ständigt mycket närmare människorna. Dom speglar ju människorna. 

 

D4: Och dom kommer ju ifrån människorna, vittra också. Det är ju en… 

 

D3: Dom kommer med kristendomen. [Skratt.] 

 

L: [Skratt.] 

 

D4: Ja, det—ja. [Skratt.] Det kan man säga. Och så den där världen som finns under vår 

egen som är spegelvänd, där dom lever. 

 

L: Ja, just det. Ja, nu har vi… kommit till slutet av del ett. Så jag tänker att vi kan ta en liten 

paus kanske, om ni vill… ja, behöver gå på toaletten eller nånting sånt där, så vi…   

 

[Inspelning avslutas.] 

 

Intervju, del 2 

 

Okej. Då har ni alltså fått titta på dom här böckerna, ni får kolla litegrann på 

mobilapplikationen. Så då har ju jag texter… med samma väsen, och det är ju så att dom här 

texterna skulle alltså finnas i det här bestiariet och det är jag då som har gjort dom här 

texterna till bestiariet och så har dom… då har… projektledaren läst igenom det då och gjort 

lite ändringar och sådär. Men, det är ju samma väsen som… som dom tre tidigare, så det är 

tomten, skogsrået och trollen. Och så börjar vi återigen med tomten.  

 

[Deltagare läser om KLUBs tomte.] 

 

D3: Julius…  

 

[Deltagare fortsätter läsa om KLUBs tomte.] 

 

L: Anser ni att KLUBs representation av tomten är korrekt? 

 

D3: Ja, det tycker jag väl. Det är ju en karaktärsbild som då också följs upp av en… en… 

version som man kan se och som har en berättelse och en historia i den här. 

 

L: Ja, visst. Nu är ju den här då den generella informationen om just tomten som man får 

upp, och sen så… när man—dom olika tomtarna man kan hitta, dom har ju olika berättelser 

då som man kan läsa om. 

 

D4: Jo, men… jag tycker att det är… det är bra. 

 

D3: Tycker det är bra, och till den årsgruppen också sådär som ingång. För det här läser ju 

dom sjävla? 

 

L: Ja, precis. Precis. Tycker ni att det finns nån information som saknas? 
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D3: Nej… blir mest avundsjuk för att ni har en namngiven tomte, för det har inte vi idet här 

området. 

 

[Skratt.] 

 

D3: Som tomten på… Åbo Slott. 

 

D4: Nej, jag tycker att det är bra det här med gårdstomen och jultomten och att man…  

 

D3: Skiljer på dom. 

 

D4: Skiljer på dom men att det ändå har blivit lite ett med… med det, men det är ju svårt… 

det ska ju va en kort text, jag menar… jag tycker den är informativ för att vara en sån kort 

text. 

 

L: Okej. Kan man presentera informationen om tomten på ett annat sätt, tänker ni? Än just 

den information som finns här?  

 

D3: Det är ju i såna sätt dom här olika, men det viktigaste är väl ändå att dom… 

berättelserna, det här som drar vidare, och att det finns olika tomtar, att dom blir olika 

individer. Så då tycker jag det är bra, för det här måste ju va generellt för alla då? 

 

L: Precis. 

 

D3: Sen kan dom vara som det är i berättelser med olika kyn—en del är snäll och hjälpte till 

och andra är extra sur. Och det kommer väl fram då kanske i dom här olika… 

tomtekaraktärerna i KLUB då? 

 

L: Ja, men precis. Ja. 

 

D3: Så det här är väl det som är gemensamt, så det tycker jag är bra. 

 

L: Ja, okej. Ja, men då går vi raskt vidare. Då har vi skogsrået här.  

 

[Deltagare läser om KLUBs skogsrå.] 

 

D3: Det här stämmer ju som man berättar för barn när man inte vill prata om det [Skratt] 

sexuella, vuxna delen av… av myten och berättelserna, att då är det ju det… trixter-kvinnan. 

 

L: Ja, men så… anser ni att KLUBs representation av skogsrået är korrekt? 

 

D4: Mm, absolut. Men jag skulle vilja säga att det inte bara är jägare och skogsarbetare utan 

det är ju alla typer utav män, även små pojkar som… som blir förälskade i henne och… slås 

av henne skönhet och därför… kan… bli lurade.  

 

D3: Ja. Så kör ju vi. Är man av manskön så kan man bli drabbad. 

 

D4: Ja, det spelar ingen roll hur liten— 
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D3: Sen får man välja själv om man är av manskön eller inte. Brukar inte vara så stora 

problem med dom yngre. 

 

L: Nej.  

 

D3: [Ohörbart.] 

 

L: Tycker ni att det finns nån information som saknas?  

 

D4: Inte som är barntillåten. [Skratt.] 

 

D3: Ja men, ni ger en bra karaktärsbeskrivning för att bygga på en individ sen som är mer 

personlig. 

 

L: Ja, just det. Kan man presentera informationen på ett annat sätt?  

 

D4: Nej, jag tycker att det är en bra sammanfattning. 

 

D3: Ja, så står det—det är som barn brukar säga, för ibland så beskriver man bara en 

berättelser och då är hon kanske som en rutten trästam och då är det nått barn som säger, ja 

men jag har hört att hon är ihålig. Det täcker ju upp liksom vad man än möter, för det är det 

man kan säga. Om man väljer det ena eller det andra.  

 

L: Okej. Men då tar vi trollen då. Nu har ju KLUB delat upp trollen i Skogstroll och 

Bergatroll, så KLUB har två olika.  

 

[Deltagare läser om KLUBs troll.] 

 

D3: Det finns inte vitterhistorier i det där området, va? 

 

L: Nej, det finns det inte.  

 

D4: Ja men, som sagt, det… det stämmer ju inte… som vi sa, riktigt med vår… våra 

uppteckningar men jag förstår att det stämmer med era och att det skil—finns skillnader.  

 

D3: Här blir det ju troll och vitter, då. Förutom bortbytingen. Förutom bortbytingen, men… 

 

L: Ja, okej! Så att här uppe så är… KLUBs förklaring av skogstroll skulle lika gärna kunna 

vara en förklaring av vittra? 

 

D3: Ja, förutom bortbytingen då. 

 

L: Ja, just det. Men skulle ni då vilja säga att KLUBs representation av trollen är korrekt? 

 

D3: För det området så är det säkert det. 

 



 LXX 

D4: Jag har lite svårt att svara på det, jag känner inte igen—eller, känner inte till området, 

men… det känns som att… att det är det ändå.  

 

D3: Det stämmer ju som dom äldre, alltså, bergatrollshistorier—eller om man säger så… 

dom är ju—dom beskrivs ju ofta som större och fulare, och dom bullrar och har sig. 

 

D4: Ja men, dom är ju lite mer jättarna. Det var ju det vi sa. Och sen dom senare som är lite 

mer med vittra, så…  

 

D3: Som finns där människor lever som man stöter på. 

 

L: Tycker ni att det är nån information som saknas?  

 

D3: Dom—det finns inga berättelser om att dom inte tål solen och sånt? För det kan man—

det är lite olika, det här att dom spricker i solen— 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Eller att dom inte tål guds ord, eller såna saker, men just det här att spricka i solen… 

som finns rätt starkt i en del berättelser i norden, att dom verkligen inte är nått dagsväsen. 

 

D4: [Ohörbart.] … utanför berget. Men sen så brukar jag nästan alltid fråga såhär, ni 

känner väl till det här med att vara rik som ett troll? Att man använder… det ordspråket och 

det kom sig utav att därinne i berget fanns det så mycket guld och skatter och… 

 

L: Det finns ju… när man pratar om trollena söderut då så finns det ju att man… exempelvis 

då när nån har blivit bergatagen så kan en präst gå utanför berget och… och bara läsa en bön 

eller läsa Gud fader vår och då släpper dom den som, för dom tål inte att höra…  

 

D3: Finns det från—är inte Anundsjö, eller nån stans där skulle det ha funnits en speciell… 

klocka som man hade. 

 

D4: Är det inte Junsele, då?  

 

D3: Ja, jag vet inte—som man hade som man gick ut med ifall det var nån som hade blivit 

bergatagen så gick man ut och klingade med den klockan för den var också välsignad och 

gjorde att det släpptes. Så den använde man vid eftersök och så… 

 

L: Det är ju spännande om man tänker… nu, om man—om man fokusera—eller liksom… 

funderar runt syftet med den här för då kan man lika gärna tänka att den som är vilsen hörde 

klockan. 

 

D3: Ja, men precis. 

 

L: Men, där borta är dom!  

 

D3: Ja, och då dyker dom upp, liksom. 
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L: Ja, visst. 

 

D3: Och det var den där klockan, och det var ju… 

 

L: Den är välsignad. 

 

D3: Ja, den har vi i kyrkan och så komma prästen med den, för den här ska—och då blir den 

ju också allmängiltig för alla. Det är inte Johanssons klocka, utan det är… socknens klocka, 

som ska finnas, som ett SOS-nummer. [Skratt.] 

 

L: Kan man presentera informationen om trollen på ett annat sätt?  

 

D3: Jag tycker att, i det här syftet så är det bra, för det är två olika—det stämmer ju med, 

som vi mäter på, två olika typer av trollen då som är dom dära äldre, fula och dom här som 

är som människor. Också är svansen med. 

 

D4: Och då det här med bortbytingarna också. Det är… det är ju viktigt, man var rädd för. 

Ja… för barn och så som då hade lyten eller vad man ska säga, man ville förklara den. 

 

D3: Usch, vad dom måste ha plågats. Tänk dig att ha typ ett kolikbarn och så tror man på att 

om jag plågar dig lite till så kommer mamman, om du skriker ännu mer. 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Eller om dom är… missbildade, eller nånting sånt. 

 

L: Jag har för mig att jag har läst nånstans att det finns… att det finns domar på kvinnor som 

har dödat sina barn i tron om att det var… nu, jag—jag kan ljuga också [Skratt]. Men jag har 

för mig att har— 

 

D4: Jo, men ibland vet man inte riktigt vad man har fantiserat ihop själv. 

 

L: Nej, men precis. 

 

D4: Nej men också tänker jag också på att… när man fick utvecklingsstörda barn som man 

har låst i stallet sådär i flera år och har aldrig visat för nån, att man skäm—då kanske det 

också var lite lättare om man tänkte att det var en bortbyting och inte känna kärlek till det 

här barnet— 

 

L: Exakt. Man rättfärdigar sina egna… 

 

D4: —att man kunde ha lite avstånd, man anknöt ju inte till det på samma vis, och… ja. Ja, 

precis. 

 

[Ohörbart.] 

 



 LXXII 

D3: För det är ju en av dom här grundgrejerna med trollen, bortbytingar, som också dyker 

upp i berättelser generellt. Så att det tror jag många känner till, som barn också känner till 

som grundstoryn i det.  

 

L: Ja, just det. Ja. Nu har ju ni fått en väldigt, vad ska man säga, ytlig syn av KLUB överlag, 

men hur tycker ni att projektet hanterar folktro och folksägner? Överlag då, hur—vad har ni 

fått för intryck?  

 

D4: Jag tycker att det verkar va ett spännande sätt att lansera det för barn. Jag tror att— 

 

D3: Jag känner ju som… som… jämför med, min dotter är ju elva år då, så fick hon ju första 

Pax-boken av mig. Då har hon ju ändå hört—som museibarn så har hon ju hört alla historier, 

så börjar hon läsa dom, och hon väntar på alla. Och så hör man ibland hur hon 

kommenterar, kolla mamma hur dom beskriv—med det är ju för att hon har fått det från 

mig. Men det tilltalar ju henne, det här moderna… som finns, i och med att det är här och nu, 

och sånt. Och så såg jag nån som hade—att… det var så lätt nu… det var ju—ja, det måste ha 

varit nånstans då där nere i Mariefred eller nånstans där… för, när det var Halloween och 

sånt så ville alla klä ut sig till bortbyting eller liksom såhär— 

 

L: Jaha! Ja, just det! 

 

D3: Som karaktärerna i böckerna—och dom har ju också kört på med stadsvandringar och 

platsbundet och… och det är ju litegrann som när vi berättar våra historier, såhär, när 

kommer historie—när blir det sant?  

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Och det är väl… rätt okej. Alltså… och sen så, det här systemet här verkar ju spännande 

för det måste ju gå rätt bra med Pokémon-beteendet och… det här sökandet och— 

 

L: Pokémon Go är ju en… inspirationskälla till— 

 

D3: Ja. 

 

D4: Ja. 

 

D3: Som… som jag tror tilltalar… dom som är intresserade av det. Och sen så… kan man ju 

säga, alla barn är inte intresserad av trollberättelser och sånt. En del tycker det är skittrist… 

för dom vill ha andra berättelser. Dom är—det är… det är liksom superhjältar och—det är en 

annan flora, en annan berättelsekultur dom har med sig som… som… ja, men… 

 

D4: Fast jag upplever ju ändå att om man… på det sättet som vi brukar berätta— 

 

D3: Berätta, ja. Men tänker—när man kommer till sånt här material, så. 

 

D4: När man kommer till material tror jag det blir annorlunda, men jag tror att det är bra 

att man fångar—för det brukar vi prata om ofta också att… just såhär att man fångar upp… ja 

men, Pokémon Go, till exempel, eller teveprogram som går, eller… grejer som är… annat som 
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finns och ger dom samma… lite liknande fast ändå annorlunda… material, eller vad man ska 

säga. Alltså… jag tror att det är bra. 

 

D3: Sen är det ju… nu är ju det här… Skandinaviskt, det är våran kulturyttring. Men det har 

man ju märkt när vi har grupper—SFI-grupper och sånt här, många av dom här varelserna, 

man—man… det är svårt att förklara från början, det finns inget ord för tomte i somaliska, 

liksom, hur… men sen när man börjar bryta ner det litegrann att, ja då har dom också 

berättelser om gårdvarel—eller en släktings ande… från Iran så finns det en varelse som är 

väldigt, väldigt likt stalltomten som finns i stallet, så kopplat, det är ju ungefär likadant, 

alltså… till dom här där… i dom områdena där hästarna och tradition varit väldigt viktiga… 

precis också, lite kortare… lite såhär… och—men det tar ett tag innan man kommer—för man 

har inte ordena och begreppen, det är så främmande, men sen när man ba, ah! Det är precis 

samma sak, liksom! Men det är inte så givet att det blir det på en gång. 

 

L: Nej, men precis. Men, hur ser ni då på det här sättet att utbilda om folktron? 

 

D3: Jag tror ju att det är jättebra, för att om man får begreppen och orden och så att ni 

använder begrepp som bergatroll och skogsrå, dom här orden som är dom äldre… så… får 

man hoppas på det egna intresset och som vi också säger när vi har det här, se om du känner 

nån äldre människa så ska—om du frågar om tomten så kommer dom kunna berätta nånting 

om du… en äldre människa i det här fallet kanske är en 45-åring [Skratt], som vi! Men… 

men, det finns det här att det är dom här… begreppen än att man hittar på nått annat hippt 

eller…  hitt—ja. 

 

D4: Ja, det tycker jag också är bra, för man skapar ett intresse. Genom det här kommer 

säkert barn bli intresserad och vill gå in i arkiven och titta och att man blir intresserad av—

och det—särskilt här, tycker jag, att det finns roliga och spännande berättelser från olika 

platser, att även om man är hi—inflyttad här, har bott här nåra månader bara, eller om man 

har… har sju generationer, så finns—det är spännande platser att… vi är mitt i världen just 

nu. Här har det hänt spännande saker. Det är inte bara långt där borta, utan… man faktiskt… 

 

D3: [Ohörbart] vampyrer och sånt som vi kanske direkt har en sån tradition, men det 

finns en tradition som vissa… sen är det ju som… som… jag kan känna med—eftersom vi har 

vittra då, och så pratar barnen, och så hör man barn, och så, ja, jag vet precis vad det är, det 

är dom där som flyger och säger, var är du ditt lilla människobarn? 

 

L: Ja, vildvittrorna, ja. 

 

D3: Då sitter man och, jaha, då är det jättestarkt för det är det första barn möter med Astrid 

Lindgrens Värld, och Ronja och Vildvittrorna, och då är det så mycket starkare än våra 

vittror som blir osynliga eller förvandla sig till en groda—det sitter i, man har sett filmen och 

man har liksom… haft det där, så att… och som man kan tänka, söderut, där är det inga 

problem för där finns—där är—där kan man skapa en sån varelse. Men här där det finns som 

tradition så blir det—krockar det litegrann sådär. 

 

D4: Jag kan tycka att det är det enda Astrid Lindgren gjorde fel. 

 

L: Ja! [Skratt.] 
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D4: Hon har stulit vårt folktroväsen, vittra, och förvanskat det till nånting som det inte är. 

 

L: En rumpnisse kan ju vara en vätte, eller sådär. 

 

D4: Det måste vi plocka tillbaka, men hon gjorde det så att— 

 

D3: Hon är ju så—det är ju så starkt, hon är så stark i och med att det är det här bara bröstet, 

det är lite fräckt och det är, liksom—oh, det är lite såhär. [Skratt.] 

 

D4: Det är lite skogsrået i det där också nästan… [Ohörbart.] Men… lite kan man ju känna 

att… men, det vill vi köpa tillbaka lite så vi… [Skratt.] 

 

D3: Och så måste vi ju ta… den här som… Ebbe Schön när han delade ut landskapsväsen. 

 

D4: Ja, då skrev ju jag och klaga, så. 

 

L: Mhm? 

 

D3: Ja. Och vad fick Ångermanland? Bergshunden. 

 

L: Jahaja. 

 

D3: Jaha?  

 

L: Var det Jämtland som fick vittra då, eller? 

 

D3: Jag kommer inte ihåg. 

 

D4: Det var Hälsingland— 

 

D3: Hälsingland, tror jag, som fick det.  

 

L: Jaha, se där. 

 

D3: Så då blev det liksom sådär, jahapp. Det var ju… kul? Bergshunden som skäller tre 

gånger… 

 

[Skratt.] 

 

[Ohörbar konversation.] 

 

D4: Det finns bara en enda uppteckning om den där, vi har sökt igenom allt! [Skratt.] Och 

det där, hur kan du tycka när det finns hur mycket vitter som helst? Vi var dessutom det 

fäbodstätaste länet i hela Sverige och… och, vittra tillhör oss, så att… mm.  

 

D3: [Skratt.] 
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L: Det är vårt väsen! [Skratt.] 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Vad är era tankar kring skillnaden mellan de olika representationerna av väsendena? Ni 

läste ju först dom här sammanställningarna som jag hade gjort, och så nu… dom här 

texterna, som jag också har gjort, men till KLUB. Vad tänker ni… vad är era tankar kring 

skillnaderna där?  

 

D3: Jag tycker ju att dom är bra sam—för det skulle ju vara rätt jobbigt att läsa allt det där 

för att, liksom—för det är ju ändå målet att man ska in och greja själv och…  

 

L: Ja, absolut. 

 

D3: Storyn… så att, det är ju verkligen, ja men, etnologiska, klassiska beskrivningarna som 

finns. Jag tycker att det är bra nerkokat i det förhållandet som finns och att det finns… 

böckerna till och… och så… som är… 

 

L: Vad tänker ni om dom olika… alltså, det är ju olika bilder av väsena som presenteras. Hur 

ser ni där då?  

 

D4: Ja men, det är väl jättebra att du särskiljer dom åt, hittar deras olika karaktärer, om 

man säger… det…  

 

D3: Och så att det finns med, det här med vampyren och så det… det tycker jag är bra för det 

är ju ändå liksom… för det har man ju vant sig vid idag. Dom kan ju va allt ifrån… som 

liksom… snygga Hollywoodskådespelare till… 

 

[Deltagare 4 lämnar intervjun.] 

 

D3: Det är så mycket som är med just nu, vampyrer och såna saker, så det finns en flora. 

 

L: Ja. 

 

D3: Så att det… då är väl storysarna viktiga kring det, för att idag—i dagens tror jag att—som 

när jag hör om hur [Namn] pratar om dom här Pax-böckerna och liksom pratar om dom… 

skildringarna där, så är dom skildringar—men, hon pratar ju lika mycket om 

huvudrollsinnehavarna i böckerna, ungdomarna och dom här [ohörbart]. Det är… 

nutidens berättande, att sätta in i ett annat koncept. För vi har inte samma pedagogiska 

behov… som det var då. Utan det är på ett annat sätt som man ändå kan bygga in… och sen 

så, dom som är intresserad tror jag kommer gå vidare och vilja låna faktaböcker på museet 

och så hamnar dom ju in i den floran där som finns. 

 

L: Ja, men visst. Vad tycker du att anpassa folksägnerna till barn på det här sättet? Tycker 

du att folktron och folksägnerna bör anpassas överhuvudtaget?  

 

D3: Det gör ju vi i vårat berättande också. Som med skogsrået, man pratar ju inte om… det 

sexuella i första hand utan de—man säger flörtig, eller sådär. Så det… det gör man… 
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automatiskt. Och sen tycker jag att man kan… när vi gör våran tomteutställnng också så får 

ju tomtarna olika karaktärer utifrån berättelserna… för det är så olika karaktärer i 

berättelserna många gånger. Och då är det ju inte så jätteviktigt… att det är precis rätt så, 

liksom, för det är ju nån som har berättat sin upplevelse och beskrivit det. Berättelserna i sig 

kan ju va väldigt olika—en del är ju vittnesskildringar att jag såg och han hade och han var si 

och så medan andra liksom mer berättar om fenomenet och… vi gjorde si och så så blev det 

alltid bra, hästarna mådde bara. Och då är det inte så fokus då, tomten är ju bara en tomte. 

Så det… det stämmer väl med hur man berättade det förut också. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och jag tycker det—ja men, det är en bra ingång för barn. För så är det väl när man läser 

om nånting annat också, man blir intresserad av drakar eller nånting och så går man och 

lånar en bok och så sen är det vissa böcker—dom mest spännande böckerna är ju dom som 

är, ah! Och så är det… just det här med bestiarium med… japanska drakar, olika typer, och 

just det här när man nördar in på nånting precis som när man nördar in på mineraler och 

ädelstenar. Det är kul att sitta och titta och samla, liksom.  

 

L: Vad tror du händer med autenticiteten … Om man tänker liksom autenticitet, det är ju 

jättesvårt att ens nämna autenticitet och folktro i samma mening, men… om vi säger att dom 

här nedtecknade sägnerna som finns ändå håller nån slags autenticitet, dom berättades av 

folk som faktiskt trodde på det. Vad händer när man anpassar det till barn? Tror du?  

 

D3: Ja, alltså, som tiden är nu så… så förutsätts det ju nästan allmängiltigt att det ska 

berättas som sagor för vi ska ju inte tro på sånt här. 

 

L: Nej. 

 

D3: Nu för tiden, så att… det är ju den tid vi lever i, där man då förpassar dom till en 

sagovärld för att—och det är nog kanske där dom ska vara också. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: I dagens samhälle… och ifall man vill ha kvar ett intresse som gör att man läser vidare 

eller [ohörbart.] Så jag tror att det är rätt för bar att anpassa dom för man får… brukar 

säga ibland liksom att man… man… man har en visning om nånting—om jag har en visning 

om stenåldern i Västernorrland från årskurs 3 så kan jag ju omöjligt på 60 minuter lära dom 

stenåldern i Västernorrland. 

 

L: Nej, visst. 

 

D3: Men jag kan berätta någonting som för några av dom här i klassen kommer—en del 

kommer vara jätteintresserade, andra kommer liksom lyssna och tycka det är si och så, 

andra sitter och petar… snorkusar. Men, det jag kan göra, det är att jag kan göra en lite krok 

upp i hjärnan nånstans, så när det dagen kommer när det här barnet kanske är 23 eller 18 

eller… 11, eller vad det nu är… möter det här av ett eget intresse, då finns det ett litet föck i 

hjärnan som, ah men du, det där hörde jag om, och då börjar det egna intresset och den kan 

ju ta olika vägar. 
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L: Mm. Ja, men visst. 

 

D3: Så det är väl säkert så för dig också, varför du har satt igång med det här. Det har 

nånting med nån grundläggande som gör att du vill jobba vidare med det här. Andra skulle 

vilja jobba vidare med berättande—en del skulle vilja motbevisa, varför var man så dum så 

man trodde? Man skapar platsen för det när det är dags att… och då tycker jag att det är rätt 

att göra så att du anpassar det till barn. För det ska ju växa in i det här man… men en del 

struntar i det och andra kommer ha med sig det. Och… och det tror jag… under—det är väl 

därför som bilderna, John Bauers bilder, kommer—det är ju hans sätt att… skapa en 

berättarskatt och en visualisering i konstform som baseras på hans—vad han säkert hade 

hört och tänkt och tyckt eller platsangivna, om det nu är Tiveden, och sådär… så skapade 

hans tankar. Och idag så… är man inte ute i skogen och sånt så är det—så det är det jag 

tycker är så fränt med Pax-böckerna, det är stadsmiljö, liksom. Det är här. Det är den miljön 

som barnen lever i idag och dom känner igen det. Och då blir ju det spännande. För det är ju 

inget barn skulle ha förhållande till en fäbodvall, liksom. 

 

L: Nej, visst. 

 

D3: Eller gå på utedasset eller nånting sånt där. Det finns inte dom begreppen, så då blir det 

bara saga. Men det hära att koppla in det såhär så får man ju ändå den lilla kroken och… 

[ohörbart.] lite sådär… också så, med begreppen då, att man pratar troll då och inte kallar 

det för nånting annat, rumpnissar så eller nånting sånt där. Så finns ju möjligheten att… att 

förkovra sig vidare när den dagen kommer. 

 

L: Ja. Men… men du vill ändå anse att den informationen som delges via KLUB är 

anpassad?  

 

D3; Ja, det tycker jag ju. Det är ju… rensad, och ändå—med ett litet språk som är… att man 

ska känna igen det. Att dom lever i familjer och, med trollen här då… jo men, det är det ju. 

Och det måste det vara, för man presenterar ju kanske det här för barn som inte har hört om 

det mer än i sagor, heller. Det är ju stor skillnad att bara gå 50 år tillbaka och berätta för 

barn som säkert haft föräldrar eller morföräldrar som faktiskt har berättat… 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Sin egen berättelse, och då finns det plats och miljöer som hör ihop, liksom, med det gör 

inte det idag. Så det… det syns att det är anpassat och det är helt rätt.  

 

L: Förut så hade ju sägnerna syften att lära, varna, förklara och underhålla. Man brukar 

prata om dom—liksom, dom fyra stora syftena. Hur ser du på dom här syftena idag? Känns 

det som att dom finns kvar? 

 

D3: Ja, det tycker jag. Ja—vi använder dom så, i alla fall.  

 

L: Ja. Just i förmedlandet av den gamla folktron? 
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D3: Ja. För det blir ju att, ja men, tror jag på det här så säger vi så att, ja men, då kommer vi 

in på det här att, ja men, det kanske var bra att man gjorde såhär förr. Man var rädd om 

naturen eller för att skydda barnen eller… och sen så är vi ju alltid alla rörande överens om 

att det är mycket spännande att berätta spännande historier då det blir mörkt. För det är ju 

roligare att berätta en spökhistoria än att berätta nått sant. Så vårt behov av det här… 

sagan—sagan och berättelsen och… lite skräck och sådär. Den finns med också—det finns ju 

oftast med i dom här—det är ju… det är ju nå spännande, det är ju nå ställningstagande, det 

är nånting som kan gå fel, liksom, det finns en dramatik i det som är… som—som behövs 

idag också, dels som behövs som upplevelse, men sen också den pedagogiska delen, och… 

 

L: Ja. Jag tänkte att du nämnde innan, det här med att… att du kände att… sägnerna—nu, 

dom gamla svenska folksägnerna hör hemma bland sagorna. Man vill ju gärna särskilja lite 

på sagor och sägner, men att dom nu kanske hör hemma i sagorna, och då kanske det 

hamnar mer i just underhållning. 

 

D3: Ja. 

 

L: Så när man berättar dom idag, tror du att det fortfarande är att… att… för förut kunde 

man ju tänkta att… att… klassiska Näcken i bäcken, gå inte dit för då kan du drunkna. 

Tänker du att… att… just berättelsen om till exempel Näcken nu då, när vi tog det som 

exempel, berättas just för att inte barn—för att barn in—barn inte ska drunkna, eller tänker 

du att det blir mer en… som underhållning… 

 

D3: Ja. 

 

L: Och sen kommer den här förklaringen om varför man förut berättade sägnerna? 

 

D3: Ja, det upplever jag att det… det behovet har vi att kunna förklara den biten, för det är 

prec—man har inte det… varningar och sånt sker på annat sätt—det är en broschyr, det är en 

lapp, det är liksom— 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Utbildning, det är skola. Nu… ja, det—det… vi har lärt oss att det får vi på ett annat sätt, 

liksom, det ska sitta en skylt så står det, det är farligt, det är strömt vatten. Så då—så då 

förlitar vi oss på det och då blir dom här sakerna som förut var nånting man byggde in, det 

blir sagor och berättelser. Så att… ja, det—så upplever jag det verkligen att det är så, för vi 

lever inte i ett—vi lever inte i det samhället längre. Och det är det som gör det spännande när 

man överför det till ett nutida samhälle. Vad kan man—kan man använda dom? Kan man 

använda dom till… att… kamratskap eller utanförskap eller dom här sakerna? Karaktärer 

som vi—ändå är ju grundläggande etiska och moraliska karaktärsdrag som vi, oberoende av 

religion och annat, ska vara liksom rädd om. Kan man nog använda det, och det gör man ju 

klassiskt i barnlitteraturen, och har alltid gjort. Sen är vi ju inte sådär som Spara och Slösa, 

och Smutspelle, och… 

 

L: Nej, precis. 
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D3: Och så, så… övertydliga, för vi har inte det uppfostrande behovet, men det finns ju alltid 

med i… för att vi förstår det också… på nått sätt. Så jag tror nog själva väsendena, ja, dom är 

nog flyttade till sagans värld idag. Vilket gör också att det är… illustrationer och sånt kan ju 

vara… egentligen som dom vill för att det är en saga. Tänkte att man skulle sätta sig ner och 

argumentera om hur dom såg ut. 

 

L: Ja. [Skratt.] 

 

D3: Liksom, såhär, dom var uppriktigt upprörda, jo men, det ska jag säga dig att i Viksjö, då 

var det… [Skratt.] 

 

L: Ja, precis. [Skratt.] 

 

D3: Det skulle man ha kunna gjort förut. Va?! Är din vittra liksom—är dom lika långa, men 

min vittra, den är ju en halvmeter lång! 

 

L: En sån vittra har jag aldrig sett. [Skratt.] 

 

D3: Nej, precis. Utan, det är såhär, åh! 

 

L: Vad tror du kommer vara det långsiktiga resultatet av ett sånt här projekt?  

 

D3: Jag tror att det kommer nog att vara—är dom—är berättelserna, dom är platsbundna, så 

det blir som du sa med städer och sånt? 

 

L: Ja, precis. Som Jättinnan där, det är ju Falköping. 

 

D3: Ja. 

 

L: Trollforskaren är Skara. 

 

D3: Ja. 

 

L: Näcken, det är Tibro. Sen så hade vi Lyktgubbarna, det är ju Skövde, då.  

 

D3: Ja. Slår dom igenom så kommer det ju att bli en… liksom… då kommer det höra hemma 

där. För det tror jag, även om vi har lite det där behovet att—en del sagor är ju allmängiltiga, 

sådär världs… det är ju lite spännande när det är den där, för då blir det ju lite sanning. Det 

blir nånting som har varit på plats för att det är där, och det kommer göra så att det kan 

finnas kvar. Men sen, hur dom berättelserna sen förvaltas, vart dom tar vägen… det har ju 

med tiden i framtiden att göra. Men nu tror jag det är bra för barn att få liksom lite sånt där, 

dutt! Sen om det är påhittat eller vad det är för nånting, men just för att bära berättelsen 

framåt. För, jag menar, [Namn], hon vill ju åka till Mariefred. Jag vet inte ens vart Mariefred 

ligger men hon ska åka dit. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 
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D3: Ja, jag vet inte, jag är jättedålig på geografi, men hon vet ju—hon vet ju hur det ser ut i 

Mariefred. För att hon har läst dom här böckerna, och så är det en karta med, och så är dom 

här personerna som… finns med, så det är ju jättesmart gjort. Så här sitter det en 11-årig 

unge i [ort] och vill åka till Mariefred. 

 

L: Ja, precis. [Egen kommentar.] 

 

D3: Så att det… det är ju en effekt som gör liksom… som skapar nånting eget, en drift som—

som man har, liksom. 

 

L: Det är projektet är ju också till för då att—att, ja men, främja dom olika 

kulturarvsplatserna i Skaraborg, och det tillhör ju ett större projekt som heter KASTiS… 

Kulturarv och Spelteknologi i Skaraborg… och det projektet i sig är ju också för att—att 

främja liksom kulturarvsturismen och främja småföretagarna och sånt där runtomkring, så… 

med projektet så finns ju den här önskan om att folk vill åka till dom här städerna då.  

 

D3: Och det har ju Pax lyckats med i alla fall där med min dotter som… som inte ens vet vart 

Umeå ligger. 

 

L: Nej, precis. Men Mariefred! 

 

D3: Mariefred ska hon till! Jag ger mig på att om vi åker dit så kommer hon kunna guida 

runt mig liksom, såhär, vi går här bort förbi torget och där är det, där är det… för dom har ju 

också med en karta och så där i varje bok. 

 

L: Ja, just det. 

 

D3: Och så sen så när du har passerat vart dom bor, dom här personerna som är med i 

storyn så är det ju vissa som är med hela tiden. Så du har alltid en visuell karta, som man 

säger, så det har också blivit som att den där platsen finns på riktigt, det är inte bara en 

sagobok, utan det är nått som… går att åka till. 

 

L: Ja.  

 

D3: Det är ju rätt fränt, för det är ju roligt att åka till Mariefred. 

 

L: [Skratt.] 

 

D3: Eller höra att barna vill åka dit istället för, kan vi åka på Legoland, Disneyland? 

[Skratt.] 

 

L: Ja, precis. Ser du att representationen av folktron i KLUB kan ha en positiv eller negativ 

påverkan på vidarebefordrandet och förmedlandet av den gamla svenska folktron? Nu vart 

det en lång fråga. 

 

D3: Eh, negativt…  

 

L: Eller positivt. 



 LXXXI 

 

D3: Eller positivt… 

 

L: Nån typ av påverkan. 

 

D3: Ja… jag tror inte att det har nån negativ påverkan och idag så är det så mycket som är så 

visuellt… så att… barn har så mycket intryck ändå, hela tiden, så att det tror jag man—det 

enda som jag kan känna är att som vi jobbar själva med att vi inte visualiserar så 

jättemycket, utan det är berättandet. Idag är det ju… det är bilder, det är… nära till och… och 

lika mycket text och rörelse och sånt där som finns till. Så att det är nog tiden… nej, jag 

tycker, et kan väl bara va positivt och speciellt för den här regionen, just att där kopplat till 

regionen. Vi har ju inte hunne läst nånting av det som står, liksom hur… hur man upplever 

det som… och ni har ju en karta här också. 

 

L: I varje bok så är det ju generellt ett väsen som ska räddas ifrån den här cirkusdirektören, 

så dom flesta väsen, dom—dom… dom visas ju… som rätt snälla. 

 

D3: Ja, och det… det… är bergatrollet som är liksom… the bad guy. 

 

L: Ja, visst. Men det finns ju andra skogstroll med som—som är snälla, liksom. 

 

D3: Ja. 

 

L: Men du känner rent… rent generellt att… att… det är positivt att ändå föra 

berättartraditionen vidare, liksom? 

 

D3: Ja, det tycker jag. Man tänker ju som, vad som har varit dom senaste åren… med Harry 

Potter och—som också, liksom, skapa väldigt visuellt, och det har ju… gått vidare till ett ökat 

intresse kring magi och såna saker, och sen är det ju en sagovärld som finns där, men det… 

går ju och—det kommer ju… för dom som var med i Harry Potter-svängen, dom är ju 

liksom… 25-30-årsåldern—ja, precis!—så kommer då och vill… fundera lite mer och gå 

vidare. Så dom har ju… gjort den där lilla kroken nånstans. 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Det är ju i alla fall bra i tid, jag tänker den hära…Vidunderliga… [Telefon ringer.]  

 

L: Ja. 

 

D3: Väsen och… som är också liksom bestiarium och det här liksom, det här, och den här 

outtalade världen som finns. 

 

L: Ja. 

 

D3: Nu får det sluta ringa. 
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L:[Skratt.] Okej, men då har vi kommit till slutet av den här intervjun och nu har jag övriga 

kommentarer, bara. Är det nånting som du vill tillägga? Är det nånting som… som du känner 

att vi inte har diskuterat? Här är ordet liksom fritt. 

 

D3: Jag tycker att det är kul att det händer saker kring folktron och jag tror att det är… det 

fungerar också, man säger som Trolska skogen i Mellanfjärden som blir ju större och större 

varje år, och det finns ett behov, allt det här. Och än så länge så finns det också lite 

generationsöverskridande som kanske inte fanns med Harry Potter och så, dom här när det 

blir så, då blir det bara ungdomarna som blir intresserad, för då—den äldre generationen har 

inget förhållande. Men här finns ju fortfarande möjlighet att om man går eller läser det här 

med… med… morfar eller nån så kan morfar säga, jo men vet du att det där berättas det om 

när jag var liten. Och det—för det gillar vi, när det blir… den här generationsutbytet också 

som bär iväg då från—i varje fall då från museet till en diskussion hemma vid köksbordet 

eller vart sommarstugan eller vart det nu är som är… inom… den familjen, den kulturen… 

och det sammanhangen där. Och det tror jag är… det är jättebra att folktron får leva vidare 

på det sättet. 

 

L: Jag tycker att det är väldigt intressant överlag när man håller på just i akademiska kretsar 

och pratar om folktro och vill ta upp autenticitet samtidigt, så blir det ju genast att alla tycker 

att det är lite farligt vatten… men jag känner ändå att det finns liksom en slags tyngd i dom 

här berättelserna som finns nedtecknade. 

 

D3: Ja. 

 

L: Från dom som trodde på det här, dom som berättade om Näcken… och alla förstod att det 

handlar ju om att man… ja men, det är ju inte så att man går dit och dränker sig för att det är 

strömt utan man går dit och drunknar för att Näcken sitter där, eller att han kanske 

fungerade mer som—som en gräns för att visa att dit fick man inte gå, liksom. Men jag tycker 

att… det är så… så spännande med det här, för nu… nu är ju du den tredje liksom som jag har 

pratat med och det jag har sett som är genomgående liksom, det är att den här 

berättartraditionen är egentligen det som känns viktigast, och jag tycker det… det är så himla 

fint, på nått vis, att den… den berättartraditionen är liksom det som… som troligt håller fast 

mest. Det som är viktigast. 

 

D3: Ja, det tror jag också. Det—alltså… det här kan ju göra att man pratar mer om det. Sen 

är det… är det… det är vid olika tid—nu är det perfekt! Det är klart man ska använda mobiler 

och man ska—för liksom, det är ju… varenda unge är ju—man får ju liksom 11-åringen om 

hjälp med mobilen för det är hon som kan det, för så är det nu. Det är så. Men att det kan 

leda till att det kommer att man pratar, för det märker vi, som… vi kan ju ha utställningar 

och det är så hypat och det är skrifter och allt möjligt och sådär, men det finns inget som kan 

slå en berättarkväll.  

 

L: Nej. 

 

D3: När man faktiskt slår sig ner och pratar. Och en del är bara tyst och sitter och lyssnar 

och tackar för sitt, och en del… vill berätta jättemycket, och andra kan komma efteråt när 

ingen ser, och, du, jag skulle vilja berätta om det jag hörde, eller, min mormor, hon sa alltid. 

Och så den där förmedlingen, och så blir det en liten tråd nånstans, och den har inte att göra 
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med att man är 16:e generationen i en by i Ångermanland eller nått sånt där, det har att göra 

med kopplingen mellan människor så. Det kan lika gärna vara min fostermor eller min 

granne eller nått, och det kan vara från Iran, det kan vara—det… och vi pratar ju så lite med 

varandra nu. Vi umgås ju inte på det sättet naturligt. Och—så ibland så… så har ju vi stunder 

på museet som känns så fantastiskt bra som är ofta som dom hära låg… låga, stilla stunderna 

som… när folk går därifrån… som ger mer än att vi försöker få ut fakta eller… [ohörbart.] 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: Och då blir det en autenticitet i det. 

 

L: Ja. 

 

D3: Det blir ett bevarande, det blir en kontakt, på nånting. Sen när man diskuterar det… och 

då är det väl ingen skillnad på det jämfört med om man lär sig nått visst sätt att väva på, som 

mormor vävde på. 

 

L: Ja, visst. 

 

D3: För mormors vävning kanske var egentligen helt fel i jämfört med vad hemslöjden 

säger. 

 

L: Ja! [Skratt.] Eller hur? 

 

D3: Men hon gjorde det mönstret. Det bär jag med mig. Och det är bara hon och det är bara 

jag som gör det, ja, då är det ju inte nån giltigt absolut för Ångermanland, men för dom är 

den det, den kostymen.  

 

L: Det man pratar om då när man pratar om autenticitet, så finns det den existentiella 

autenticiteten i det. 

 

D3: Ja. Ja, men precis! Men jag tror det är det som… kan behövas litegrann idag. Så att… det 

är inte bevisvärde och forskarvärde och… och urkunder… så… som skapar autenticitet, utan 

det är när människor själva vill bevara det och det finns en vits av att berätta det och dela 

det.  

 

L: Ja, visst. Jag tycker också det är spännande när du pratade—det här när det är fint att det 

går från generation till generation. Jag har ju nån slags teori om att… att… det har—alltså, 

det finns ett generationsglapp nu… jag vet ju att, jag har ju vuxit upp med folktron. Jag 

menar, jag är ju 25, men jag har ändå vuxit upp med folktron, och det kan ju tänkas för 

många vara lite konstigt. Men jag hade ju min—min morfar, han trodde ju på vittra, så han 

såg ju dom… och berättade mycket om det för oss barn då. Sen, min mormor var ju—hon 

trodde ju inte lika mycket på det, men hon berättade ju historierna. Hon berättade om att, ja 

men, i rotvälta, där bor trollen. Och det är ju nånting som jag har tagit med mig genom hela 

mitt liv och varit väldigt intresserad av det, varit väldigt intresserad av mörkret—alltså… 

mörkret i berättelserna, litegrann. Därför kan jag rent personligt tycka att det är lite tråkigt 

att vi ändå måste anpassa så pass mycket till barn. Sen… förstår man väl att—varför man 

måste göra det, men samtidigt känns det jäkligt tråkigt, tycker jag. 
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D3: Ja. Och det är… 

 

L: Att dom här grymma delarna måste— 

 

D3: Och det märker man ju liksom—skulle Harry Potter dö eller inte, liksom? Eller var—

liksom, vart tar det vägen när man tangerar det där när… man går utanför? Och då kan ju 

jag—och då… då är det ju mycket lättare med berättandet. 

 

L: Ja. 

 

D3: För då känner man av situationen. Och man ser, och man möter… så att, när vi berättar 

så blir det ju väldigt olika. Då har man ju en del grupper som man kan dra på rätt… häftigt 

med… och andra där man känner att bara, nej, men här får vi ta det lugnt, liksom.  

 

L: Ja… ja, visst. 

 

D3: Och då… då blir det ju helt annat än en sån här färdig—färdiga produkter som är helt 

överlämnad till hur den uppfattas av den som tar den, för det är inget samspel. Så, det är det 

där med berättandet. Det är… jätte… och den här möjligheten att ställa den hära, ah, 

absoluta frågan som poppar upp som är djupt personlig. Ja, men ibland—det… oh, det där är 

svårt. Man kan ju aldrig—det är som med häxprocesserna också… som vi har rätt mycket 

om… det här… då får man ju också känna av rätt mycket när man berättar—nu brukar ju vi 

inte ha det för… yngre än—allstå, som bokar ju från årskurs fem-sex för att dom har 1600-

talet och så, och då berättar man på ett ena sätt, men… vi vill hellre att man kommer i 

högstadiet. 

 

L: Ja, det är ju ganska hemska berättelser, alltså. 

 

D3: Ja. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Tänkte att jag avslutar inspelningen här.  

 

D3: Ja.  

 

[Intervjun avslutas.]  

 

Deltagare 5, 6 & 7 
 

Intervju, del 1 

 

Louise [L]: Och då ska den spela in, ja. Vi börjar på en gång. Tycker ni att det är viktigt att 

som museum kunna försäkra äkthet och autenticitet. 

 

Deltagare 5 [D5]: Äkthet, absolut. Autent—liksom, vad är… gränsdragningen mellan dom 

här olika begreppen kan man ju också… fundera över. 
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L: Hur känner du? 

 

D5: Alltså, som… om någon tar sig till ett museum så har ju vi… känner jag, ett uppdrag i att 

faktiskt… lära nånting och inte fantisera så mycket. Däremot att göra den här… kunskapen vi 

har och försökt förmedla tillgänglig, men att man gör det på ett sätt som då… ja, kan tas till 

oavsett vad man har för förut—kunskaper inför besöket. Så man kanske måste göra det—

förenkla det lite, men ändå inte gå ifrån sanningen. Tycker jag. 

 

L: Ja. Det tycker jag är ett bra svar. [Skratt.] Hur arbetar ni med att försäkra äkthet och 

autenticitet? 

 

D5: Alltså, egentligen, det här—vi har diskuterat om det flera gånger, när det gäller—om 

man då tänker—bortgår från folktron, utan vi tänker på våran roll såsom musei- eller, 

gruvguider. Vi kan läsa på, vi kan prata med varandra, vi kan intervjua, vi kan försöka, vi kan 

göra… experiment, men egentligen har vi ju ingen aning. 

 

L: Nej. 

 

D5: Så… utan, vi kan bara försöka förmedla det som vi tror när det gäller det hära 

hantverksmässiga. Men… vi… vi försöker ju. Liksom… 

 

L: Då kan man säga att ni gör, på nå vis, utbildade gissningar, liksom?  

 

D5: Ja. 

 

L: Ja. [Skratt.] 

 

Deltagare 6 [D6]: Mycket bra. 

 

D5: Ja, ja! Men ändå liksom så att gissningen—man kan ju ändå undbygga dom där 

gissningarna om man skulle hamna i en diskussion med gästerna, om varför tror vi så, och 

därför att, och vi har läst och vi har försökt och vi har… vi är människor, och det var dom 

också. Så… ja. 

 

D6: Vi försöker ju så långt det går att sålla bort sånt som liksom… vi direkt kan säga, det där 

är bara hugget ur luften. Det måste liksom kunna finnas en grund, ett föremål, eller en… 

ett… brev, en skrift, liksom, för att ha nån grund att stå på, liksom. Det finns nånting där i 

botten som vi grundar våra uttalanden och våra… museiarbeten på. Så det är inte bara, ja 

men, vi trodde att det var såhär, och så… det måste ju finnas nån… fakta… grund, liksom, att 

stå på. Sen har vi ju ingen tidsmaskin, så vi kan ju liksom inte riktigt… 

 

L: Nej, tänkt om man hade haft det. 

 

D5: Ja, visst! 

 

D6: Underbart!  
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L: Hur arbetar ni för att få återkommande besökare? Eller kanske att ja… att—att det är nån 

som sprider ordet, eller rekommenderar det, eller nått sånt där? 

 

D6: Med det har vi väl ganska mycket i och med våra sommarutställningar, kan jag väl 

tycka. Att det är inte lika från år till år, utan vi har ett… lite olika ämnen varje… sommar, 

just… och kunna… ha en… ett tema. Varje sommar, då, som man liksom kan trycka lita extra 

på. Som förra året, då var det hästar, till exempel. Och där finns det ju… 

 

L: Passar ju bra i dom här trakterna. 

 

D6: Å, ja! Och där finns det ju… mycket… att hämta. Många tror ju liksom att alla hästar, 

dom… gick där nere tills dom blev blinda, halta och dog och då kasta man ner dom i 

schaktet, och… liksom. Så där, och nått… att avliva lite myter också, sådär, att… försöka 

komma in till kärnan. 

 

L: Det är ju spännande, just det här med autenticitetsdelen, det här att… att ni ändå försöker 

nånstans, att som du säger, döda lite myter. 

 

D6: Och förklara var dom kommer ifrån, också. 

 

L: Ja, visst. 

 

D6: Som exemplet gruvhästar, det har jag ju tagit reda på… många har hört dom hära 

skräckhistorierna om nån stackars ponny som aldrig mer fick se dagens ljus och… blev blind 

och sånt där, och det förknippas mer med… England, Polen, Skottland med hästar i 

kolgruvor. 

 

L: Ja, just det. 

 

D6: Därför att… kolgruvedammet innehåller på pass mycket svavel, så det fräter på lungor, 

fräter på… slemhinnor, och då blir hästen blind. För av mörker blir man inte blind. 

 

L: Nej. 

 

D6: Så att… det är liksom en… en fysiskt skada… att—och dom håller liksom inte speciellt 

länge liksom i den miljön. Det är likadant, skulle en människa bo där nere dygnet runt, så… 

då… blir det ju så. 

 

L: Nej, men det är spännande—jo, men just det här att ni ändå, på nå vis, dementerar dom 

här… myterna och teorierna som kanske troligtvis har funnits jättelänge. 

 

D6: Oja! Oja. 

 

L: Ja… kul. 

 

D5: Och sen när det gäller återvändande besökare, det—vi har ju ett ganska väl utvecklat 

skol… projekt… där vi vänder oss till, ja, tre—alla kommunens treor, alla sexor och alla nior. 

Så då får dom ju komma tillbaka, och göra olika… göra gruvan på olika sätt beroende på hur 
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gamla dom är. Det kan ju handla om tidsresor, det kan handla om… äventyrsbanor, det kan 

handla om… geologipass, och så vidare. Och, det bygger ju på att, dels dom kommer tillbaka 

men också att dom berättar där hemma och blir som nå ambassadörer i familjerna, så att… 

ja. Det… och just också att det—i år har vi utvecklat hela vårat visningsupplägg med att… 

dramatisera visningar och såndära, så att det ska liksom va… spännande att få höra… eller, få 

det gruvrum många är så väl bekanta med, presenterat på olika sätt 

 

L: Ja, spännande.  

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Använder ni er av digitala hjälpmedel på ert museum? 

 

D5: Inte än—ah!  

 

D6: Inte mycket.  

 

D5: Inte mycket. 

 

D6: Lite. 

 

D5: Lite… och alltså—men på en utav dom här nylanserade visningarna som vi alltså har 

jobbat med i 14 dar, bara… då har vi en projektor nere i berget för att kunna projecera dels 

en profilkarta, men också en tredimensionell bild. 

 

L: Mm! Ja! 

 

D5: Så man får liksom en… en känsla av kroppen i [Namn]-gruva, men det är bara en 

projektor än så länge och vi är inte alls trimmade i det här än så länge. 

 

L: Nej. 

 

D5: Vi har ett belysningsprojekt på gång, för det är ju också ett sätt att… liksom, belysa olika 

sätt att bygga upp en förväntan och bygga upp en historia med… men vi är—det är verkligen i 

en linda. Utan här jobbar vi med berget, med människorna och… och berättartradition.  

 

L: Ja. Nu kommer vi ju in på… på dom saftiga bitarna! Vad betyder folktro och folksägner för 

er… som personer då, alltså?  

 

D5: Jo, men alltså, nånting för att formulera… lite frågetecken man har, att liksom… gestalta 

det. Om man tycker att… om man känner att gruvan är lite… skrämmande. Den är—det är 

ett… såhära, att—om man då, på något—som vi har ju våran Gruvfru när det gäller 

underjorden. Och bygger man upp nån form utav förhållningssätt kring den här gestalten 

så… så… ja, svårt att ta på det, men det blir i alla fall ett mera konkret. Ja.  

 

L: Liksom, nu när ni jobbar med det här, har det fått nån speciell betydelse för er, alltså… 

dom här olika sägnerna som ni… förmedlar och sådär?  
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D6: Gruvfrun, hon är ju… här är ju det här. Det här—liksom, hela berget. Hela… hon är ju 

liksom… gruvans själ… väsen… och är väldigt… påtaglig. Och väldigt… verklig, oavsett om 

man tror på det övernaturliga på väsen eller inte, så tror jag gruvfrun, liksom, hon sitter i 

ryggmärgen på alla guider, liksom.  

 

D5: Och det är ju inte bara här. Det är ju över hela världen finns det såna här… just… 

 

D6: Gruvväsen. 

 

D5: Ja, precis. Dom behövde en mamma där nere. 

 

L: Ja, visst. 

 

D5: Det var ju väldigt mansdominerat. I synnerhet här i [ort] var det ju inga kvinnor alls, 

utan då… då… var det bara liksom… 

 

L: Jag kan tänka mig att dom kanske kände att dom behövde beskydd eller nått sånt. 

 

D6: Och hon är beskyddande. Dom… många av dom skrönor och historier som finns runt 

Gruvfrun, både äldre och väldigt moderna, är ju hur hon har varnat. Att hon liksom finns 

med där som den hära… som håller koll, och ser till att det—varnar när det är ras och hon… 

säger sig ha ställt sig bakom en fotograf som höll på att backa ner i ett schakt och… massa 

såna saker liksom, att hon… hon är verkligen den här som… skyddar.   

 

D5: Och sen kan hon va lite humörlig, så… med att då—då finns ju vittnesberättelser 

omkring att hon kan ha olika klädsel, mörkt eller ljust, beroende på sinnelag och såna där… 

och jag menar, dom här miljöerna som var nere i berget… är nere i berget, och man tänker 

sig då hur gruvgubbarna samlades kring sin lägereld och tog sig en lite paus och… ja.  

 

D6: Nej, men just det här att… jag brukar säga på mina visningar att… miljön där nere—nu 

har vi ju elektriskt belysning—allting var ju upplyst med facklor, med eld, och man spräckte 

ju berget med eld. Och man kan ju tänka sig dom… rökskyar som for genom gångarna med 

dragen, skuggspelet som blir av eldarna… ljudet när berget knäcks och… ja, det finns mycket 

ljud som blir förstorade och förvanskade där nere, så man inte riktigt, riktigt såhär—ja men, 

det var… Karlsson som tappade… ja, hammarn där borta, utan—eller en häst som frustar, 

utan när man sitter där nere i… i mörkret, liksom, och inte har så mycket för sig—ja men, lite 

trött—det kan svepa förbi en röksky, eller det blir en konstig skugga, då liksom… fantasin 

skenar iväg och… kan liksom, bygga på historier. Sen finns det ju naturligtvis historier som 

inte har någon sådan förklaring, och vad som har hänt där, det vet ju inte vi. Men dom finns. 

 

L: Ja. 

 

D6: Och är väldigt starka.  

 

L: Ja. 

 

D6: Väldigt starka berättelser.  
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L: Vad har ni för syn på den traditionella svenska folktron, dess användning och dess 

betydelse för det dåtida samhället?  

 

[Deltagare 7 kommer in i rummet.] 

 

D5: Ja, jag tycker det är jättespännande. Absolut, att det—jag menar, det var ju ett sätt att… 

eller, lite… jag menar, Näcken—det fanns inga simskolor, akta dig för vattnet—ja men, alltså, 

att man hittar en gestalt för att ge tyngd åt en instruktion, på nå vis. Ja… nä—för det är ju 

ganska mycket som är oförklarligt, och då vill man på nått vis… formulera det och få liksom 

lite… känsla för tillvaron med… nej, det är svårt. 

 

D6: Ja, men just att hitta en fysisk gestalt och förklaring till att… det är därför det händer… 

liksom att… sinnet kan spela en spratt emellanåt, det… var man nog inte så medveten om, 

utan man letade liksom en förklaring, jajaja, det var inte ett träd som föll… det är ett 

skogsväsen. Det är… det finns nånting fysiskt som orsakar det här och det här. Jag menar, 

bara en sån sak när hon ser Näcken—min mormor skrämde ju mig jämt med källargubben 

för att jag inte skulle ramla ner för källartrappen, vilket jag gjorde ändå, så.  

 

[Skratt.] 

 

D6: Men—och det där sitter ju i! För jag vet att än idag då jag går upp från mormors trapp så 

har jag liksom den här, åå, det är nån bakom mig! I ryggen liksom, och det… och jag förstår 

liksom att det är ett väldigt bra sätt att varna folk för farliga platser, farliga situationer, att… 

 

D5: Att måla upp en bild av nånting. 

 

D6: Ja. Och dessutom förklara… ja men, oj, kon försvann, eller, Perssons son har försvunnit. 

Ja, men… istället för att det ska va nån sån här… hitta en—jag vet inte, att man kunde ha 

nånting att skylla på ibland, liksom. 

 

D5: Ja, bortbytingar—allt sånt där, liksom, är nån slag förmildrande att, ja, det är ju inte 

mitt fel utan det är… nånting annat som gör att det har blivit så här tokigt. Ja… 

 

Deltagare 7 [D7]: Men det blev ju också en—ett sätt att… skylla om… om man, ja, hade ett 

problem så kunde man skylla på… häxorna, är ju ett sånt där väldigt tydlig exemp—tydligt 

exempel att… där… projicera man det, dom rädslor man hade på dom. Och då blev det ju 

ganska o… otäck sak också.  

 

L: Ja, visst. 

 

D7: Så det är både mer… såhär, harmlösa, kan man säga, vettiga varningar och så, som blir 

väldigt irrationellt ibland också. Så det finns två sidor av myntet. 

 

L: Jo, jo, men absolut, det gör det ju definitivt. Det rationella mot det irrationella, liksom. 

 

D6: Sen tror jag att det är… nu är det ju min tro, och det är att folk förr, dom levde i, av och 

nära naturen på ett helt annat sätt och var mycket mer medvetna om dom väsen, krafter, 

som faktiskt finns här ute i våran natur, och levde med dom på ett helt annat sätt än vad vi 
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gör idag, för nu… säger man, ja men, det där är ju bara gammal skrock, det är gamla myter, 

det är… det är ingen som tror på sånt där nu. Det är bara för att vi har ju liksom avskärmat 

oss så långt från… det som var helt naturligt förr. Det var ju liksom inget konstigt, skulle jag 

komma in och säga, du, jag såg gårdstomten idag… ja men, vem skulle tro på mig? Skulle jag 

ha gjort det för hundra år sen, då var det ba, jaha, vad ville han då? Ungefär. Det… så där är 

ju liksom också en fråga om… 

 

D7: Men dom blir ju förmänskligade också. Just det här att väsen… får ju… ja, tomten är 

som en knarrig vaktmästare, såhär, man kan… känna igen. 

 

D6: Men vad är det egentligen som säger att han inte är det då? 

 

D7: Ja… nej, det… 

 

D6: Om vi säger så. Nu är det ju så att jag… står på den sidan att jag tror och jag vet och jag 

har träffat allt för mycket ända övernaturligt, och hen säger bara… 

 

D5: Nej.  

 

[Skratt.] 

 

L: Men det—att man har två olika sidor, det tycker jag—det… det… ger lite mer nyans. 

 

D5: Ja. Nej, jag har full respekt för [Namn] och jag skulle absolut vilja uppleva det själv, 

men så länge jag inte gör det har jag väldigt svårt att… däremot tycker jag att… företeelsen i 

sig, att man har skapat dom här bilderna, att man har skapat gestalterna och att man har 

använt dom i sin vardag till nånting, det intresserar mig. Men… med det har jag själv inte 

upplevt. 

 

L: Nej, just det. 

 

D5: Nej. 

 

D6: Och det som fascinerar mig med just med väsen, det är ju det att man kan ta väsen—

dom kan heta lite olika, men dom ser nästan likadana ut, överallt. Och man tänker, men hur 

kan en isolerad by långt uppe i Norrland ha sett samma väsen som nåra nere i Skåne? Dom 

har inga förbindelser, men dom har sett och kan beskriva samma sak. Det kan skilja sig 

litegrann. Ja men… skogsrået—på ett ställe har hon rävsvans och hål i ryggen, på ett stället 

har hon kosvans och… och så vidare. Men ändå så beskrivs dom väldigt lika. Och även, 

liksom, i hela Norden. Och, då undrar man liksom, hur kommer det sig? Visst, 

berättarformen är ju jättestark, liksom, att man tar med sig väsen, men det fascinerar mig… 

oerhört, att dom är så lika. Och man kan titta utanför Norden och… längre ner på 

kontinenten också, man kan hitta väsen som påminner om våra väsen här uppe i Afrika, och 

i Asien… och hur kommer det sig? Att… man kan liksom beskriva ett väsen… och man förstår 

att, jaha, men… en trollhare, liksom, dom finns ju japansk och kinesisk… tro, och är lite 

liknande våra. Det… det tycker jag är fascinerande, att… jaha… är det bara… tro? [Skratt.]   
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L: Ja… nej men, jag… jag kan hålla med om det. Det är… ja. Samma sak med händelser… 

runtomkring såhär. 

 

D6: Japp! 

 

L: Ni har ju varit inne litegrann på det, men vilka sägner har varit mest prominenta i det här 

området?  

 

D5: Det—utan tvekan Gruvfrun. Jag vet—i, omkring gruvan. Sen har vi ju andra som vi ju 

också—eller, sägner, berättelser, vittnesmål som vi sen har iscensatt, liksom, så har det 

blivit… ja. Ja men, vi har ju en Ingerborgssten, till exempel, med nått kärleksdrama. Vi har 

en… ja, framför allt sägner som är… bygger på Gruvfrun, att man har konfronterats med 

henne på olika sätt och så har berättelser kommit, rätt som det är. 

 

D6: Bland annat om hur gruvan hittades. 

 

D5: Ja. 

 

D6: Så finns ju en vandringssägnen, och då är det ju [ohörbart] gruvor som har hittats. 

Och då är det ju alltså fyra systrar. Bergsrå. Och, som säger ju såhär, men min syster är 

mycket rikare, och dom går vidare och vidare och hamnar då här i [ort], så… ja, visar sig har 

den här stora… silvergruvan då, och hon blir kvar då som vårat… våran Gruvfru och 

beskyddar berget och… sägs bevaka en andra silverskatt också. 

 

L: Jaha? Spännande! Men, är det sägner som ni förmedlar på museet? 

 

D5: På museet—om vi säger, under våra visningar… för på museet—absolut, det vidrörs ju 

där… men vi gör ju speciella—varje visning, det finns ju—hoppas jag verkligen ingen guide 

som pratar om gruvan utan att prata om Gruvfrun, framför allt! Men sen finns det ju då dom 

andra historierna också om hur det kom sig när man hittade silvret, och dom här fyra 

systrarna, vi har Bråsta-Lasse, vi har Pär-Pelle, ja men, såna här. Och sen så har vi ju då 

också utvecklat… tagit fram vad vi kallar Väsenvandringar… vid speciella tillfällen under 

året. Då… har det blivit runt höstlovet och runt påsk, som vi kör. Och då är vi ju utomhus, 

och då är vi ju i fokus på det här. 

 

L: Nu har ni egentligen redan besvarat nästa fråga, för det är, arbetar ni aktivt med att 

förmedla den gamla svenska folktron? Det verkar det som att ni gör. Jag har ju—från mina 

interna källor, vet ju att… att ni brukar säga att man ska knacka tre gånger i berget när man 

går in. Och det… det känns ju som en… en sån här grej, liksom, att ni har… sätter man det i… 

 

D5: Och det är det—man går inte ner—även om man går ner utan gäster så det… 

 

L: Ja. Det blir… ja, nej, men precis. 

 

D5: Ja. 

 

D6: Det sitter i ryggmärgen på oss. 
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D5: Oja. 

 

D6: Och man känner, oj, jag glömde knacka—man känner det! 

 

L: Ja. 

 

D5: Skulle aldrig vissla där nere. 

 

D6: Nej. 

 

L: Nej, just det. 

 

D5: Skulle inte sv—nu svär jag väldigt sällan, men det skulle ju aldrig ske där nere. Så att… 

skriker—alltså, det är ju skillnad på skrik och på rop. Rop var ju ett kommunikationsmedel 

så som man måste, nej men, liksom att… ja, man var lite ödmjuk. 

 

D6: Ja, skrika och föra oväsen, liksom… onödigt oväsen. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

D6: Men, musik och liksom… sång och sånt där, det accepteras av berget, och sådär.  

 

D5: Snarare var det ju så att det var en del av vardan, alltså. Dels så sjön ju ofta 

gruvdrängarna liksom nån psalm, nån form utav mental förberedelse, en bön för att det 

skulle gå vägen… men sen så… det finns ju massor med gruvarbetarsånger. Och… ja. Så det 

är dels som man har på senare tid kanske mera fackliga pampså—alltså, såhära, ta oss 

samman, så. Men också för att kunna arbeta i takt. Walt Disney gjorde research när han 

skrev Hey Ho-Hey Ho. Hey på lyftet och Ho på släppet. 

 

L: Ja, just det. 

 

D5: Hey på lyftet och Ho på släppet, så. 

 

L: Ja. 

 

D5: Ja. Det är inte taget ur intet. 

 

L: Nej. Nej, jag tycker det är väldigt… och så just det här med knackningen… 

 

D5: Ja. 

 

L: [Namn] var väldigt noga med det när vi gick ner och sa, du måste knacka. Okej, då gör jag 

det. Nu har vi kommit till en del där jag har gjort sammanställningar om tre olika väsen—jag 

har valt att fokusera på tre olika väsen för att kunna hålla ner det här litegrann. Och dom 

väsena jag har valt är tomten, skogsrået och trollet. Mest för att, ja, men det är väl bland dom 

mest populära folktroväsen vi har. Och jag har gjort dom här sammanställningarna mest 

ifrån Bengt af Klintbergs avhandling från 1977 där han då har med många sägner som finns 

nedskrivna från egentligen hela landet. Sen har jag även använt mig av Ebbe Schön och av en 
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lite mer populärkulturell bok, och det är den här Nordiska Väsen från 2013. Och jag tänkte 

att… att… ni ska få läsa igenom dom här, och sen så har jag följdfrågor, så att vi tar en i taget. 

Nu har jag bara med mig ett papper för jag visste inte att vi skulle bli så många, men jag 

hoppas att det inte gör nånting. 

 

D5: Nej. 

 

L: Så jag tänker att… att vi börjar med tomten. Så får ni… 

 

D5: Läs du, jag måste hämta glasögon först. 

 

D6: Annars kan jag göra det. 

 

D5: Du kan läsa högt. Eller? 

 

L: Ja, det… det får ni göra som ni vill. 

 

D7: Så slipper du läsa. 

 

D6: Ja, du menar så. Ska jag läsa?  

 

D5: Ja, läs du. 

 

[Från sammanställning om tomten.] 

 

D6: Den gemensamma skildringen av tomten återger honom som en ensam rådare över 

gårdar och tomter och som ett väsen människan länge har haft en nära relation till. I många 

av de nedskrivna sägnerna om gårdstomten är han ofta vresig och butter och kan bestraffa 

bonden eller drängen om gården inte sköts; han är väldigt stark trots att han är liten som ett 

barn och kan ge elaka örfilar eller ensam bryta nacken av en ko och dessutom bära runt på 

enorma tyngder; han kräver mat och kläder av gårdsfolket och kan ruinera bonden om han 

inte är nöjd, bland annat genom att lämna gården sädesax för sädesax tills allt är borta; att 

ställa ut gröt till tomten är något som verkar vanligt och ofta vill tomten även ha en klick 

smör i. En del sägner talar om att tomten bara äter gröt om julen medan andra säger att 

tomten äter gröt året om. 

 

Troligt är att tomtesägnernas huvudsakliga syfte och funktion var att ge varning och lärdom 

till bönderna och se till så att de höll efter sina djur och grödor så att de fick fina skördar och 

kunde leva gott – något som troligtvis reflekterade dåtidens samhällsnormer och regler. När 

gården sköts är tomten nöjd och hjälper till att hålla gården välmående. De flesta sägner där 

tomten visar sin våldsamma, hämndlystna och farliga sida återskapar situationer där 

människan varit lat eller slarvig vilket i längden kunde leda till en fördärvad gård. 

 

Den mest skildrade bilden av tomten är av en äldre man, litet som ett barn, med vitt eller 

grått skägg; han bär grå kläder och har ofta en luva som kan vara endera röd eller grå. En 

vanlig bild som ofta uppkommer är Jenny Nyströms skapelser av gårdstomten som ofta ger 

ett vänligt intryck även om sägnerna kan tyckas motsäga detta.   
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L: Okej. Anser ni att den här representationen av tomten är korrekt? 

 

D5: Ja. Sådär känner jag. 

 

D6: Ja.  

 

D7: I folktron. Men sen skulle—om man skulle säga tomte till ett barn idag skulle dom ju 

tänka sig Sankt Nikolaus eller nått sånt där. 

 

L: Ja, precis, men om man tänker hustomten, liksom. 

 

D7: Coca-Cola-tomten.  

 

L: Ja. [Skratt.] Exakt, Coca-Cola. Men om man tänker ifrån folktron? 

 

D6: Ja. 

 

L: Finns det nån information som saknas?  

 

D5: Jag tycker det är lite spännande just det här att tomten… representerar tomten. Att det 

är samma ord. Så… så att det är liksom… den följer med, det här… mitt, så, ja. 

 

D7: Sen skulle jag lägga till Rydberg. 

 

L: Ja, just det. 

 

D7: Eftersom han—han präglar ju väldigt mycket den där… sena, 1800-talets romantisering 

av tomten fast på… på det här mer, utifrån folksägnernas hi—tro. För han är lite vresig och 

sådär, går runt och han kollar… 

 

L: Lite tillsammans där med Jenny Nyströms illustrationer. 

 

D7: Ja. 

 

L: Ja. Ja, jo men det—absolut. 

 

D6: Sen just det här också, tomten och gårdstomten och dom här lite tvära, buttra… en del 

säger ju att gårdstomten är alltid den hära skötsamma, snälla medans, dyker det upp den här 

lite buttra, tvära, ilskna, då är det vätten istället. Och han beskrivs ju ofta som den här lite… 

gråa, vresiga… typen. Medans tomten är mer den här skötsamma, lite… 

 

D5: Ja. 

 

D6: Så. 

 

L: Det är ju väldigt intressant, tycker jag, för att… åker man uppåt i landet, och speciellt där 

det finns mycket fäbodar—jag kommer ju ifrån ett sånt ställe, Ångermanland har ju väldigt 

mycket fäbodar—där pratar vi egentligen inte om tomtar eller vättar eller troll, utan där 
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pratar vi nästan enbart om vittra. Men, det som man säger är vittra där brukar oftast räknas 

som vättar här nere. Så det är intressant också det här hur det… hur dom olika väsena går in 

litegrann i varann. 

 

D6: Jo men, och sen att man har samlat dom lite till vitterfolket. Och det lite det här 

underjordiska, vättarna, vittrorna, tomtarna… dom liksom är samma… släkt, på nått vis. 

 

L: Ja. Äh, varför ha massa olika? Man kan ha samma! [Skatt.] 

 

D6: Ja, precis. [Skratt.] 

 

D5: Men just det att det är bebyggelsenära väsen också, istället för skogs—på—så att, men 

man har nån form ut av—man är… man konfronteras med dom vare sig man vill eller inte. 

 

D6: Man lever med dem. 

 

D5: Ja. Medans dom som är i skogen är mera… kanske att… dom behöver man inte träffa 

alla gånger, men dom finns där, så.  

 

L: Känner ni till andra sägner om tomten?  

 

D6: Det var en svårt fråga. 

 

D5: Ja, det var det. Inte som jag kan bara säga såhär, så att det… nej. 

 

L: Ni kan ju tänka lite på det och så… i slutet så har jag en öppen kommentar, där för ni säga 

vad ni vill. [Skratt.] Men, då går vi vidare, och nästa är skogsrået. Då ska vi se här… där har 

vi den. 

 

D6: Den kan du få göra. 

 

D5: Ska jag läsa den? 

 

[Från sammanställning om skogsrået.] 

 

D5: Skogsrået 

 

I folksägnerna talas det om skogsrået som ett kvinnligt väsen som ensamt rår över skogen 

och naturen och är ett väsen som skogsarbetare och jägare oftast kommer i kontakt med. 

Hon kan föra tur eller otur till jägare, kolare och skogshuggare beroende på om hon tycker 

om dem eller inte, eller om de har förorättat henne eller hjälpt henne. Därför är det, enligt 

många sägner, viktigt att vara på god fot med skogsrået. Att hon kan vara grym när hon vill 

råder det samklang om bland texterna men det kanske mest prominenta är hennes sexuella 

betydelse, och främst för männen. I sägnerna finns en kollektiv föreställning om att 

skogsrået är manstokig och gärna förför män i skogen, och att det är hennes främsta 

funktion; en del män blir förhäxade av henne och måste gå till henne varje natt, och en del 

stannar med henne för alltid. En del skaffar även familj med henne. Förr kunde folk till och 
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med dömas till döden för samlag med skogsrået trots de övervägande bevisen om att det 

troligen handlat om en erotisk dröm. 

 

Det är inte svårt att ana en bakgrund av ensamhet och sexuella fantasier när skogsråets 

funktion kommer på tal. Män som arbetade ensamma i skogen under längre tider använde 

förmodligen skogsrået som ett sätt att bejaka sina sexuella drifter. Det går också att tänka sig 

att skogsrået är en reflektion av dåtidens uppfattning om att manlig sexualitet ska 

tillfredsställas. Men hon fungerade troligtvis även som förklaring till det som vi inte kan 

styra över, saker som kanske snarare handlar om chans än skicklighet, som när exempelvis 

jakten gick utomordentligt bra eller när kolare vaknade när kolmilan brann.  

 

Många föreställningar av skogsrået visar henne som en vacker och förförisk kvinna, men 

ibland även som en ful hagga; beroende på vart i Sverige som sägnerna berättas har hon 

antingen rävsvans eller kosvans, och hennes rygg kan endera vara ihålig som ett murket trä 

eller vara täkt av bark.  

 

L: Ja. Anser ni att… ja, just det… där har vi dom! Anser ni att den här representationen av 

skogsrået är korrekt?  

 

D7: Mm, jag skulle kunna tillägga en sak. Det är ju… från… väl beskrivet från männens 

synpunkter, men ändå att… att hon var lockande, att det var nått som… ja. Sex… brist på sex 

gjorde att man ville hitta nån—men det är också det här att kvinnan är farlig, och att… just 

att när kvinnans sexualitet väl utvecklas så går det inte att hindra. 

 

L: Nej, just det. 

 

D7: Så då är det hon som bestämmer. Så det är ju en… en… längtan efter… det här erotiska 

och… och samtidigt en rädsla att… för det finns väl sånt som är… ja. [Telefon ringer.] 

 

D5: Stäng av. 

 

D7: Hon var… hon var farlig. Nej, jag måste… ja. 

 

D6: Nej men, just att ha… nått att skylla på, kanske också, det här att… ja men, vad sjutton, 

jag träffa ett fruntimmer i skogen och jag blev—jag blev förförd. Det måste vara ett skogsrå. 

Liksom, att man inte kunde stå emot… 

 

D7: Trollerier inblandat. 

 

D6: Sina egna känslor, liksom att man inte kunde styra sig utan… man blev för upphetsad 

och… sådär, utan… då skyllde man liksom lite mer på, ja men, det var ett skogsrå. Det kunde 

inte va en vanlig kvinna. 

 

L: Nej, men precis. Finns det nån information som saknas? Nu skrev jag ner det här om att 

det även var som en slags pik emot den kvinnliga sexualiteten, men… 

 

D7: Jo men, det var ju motsatsen till hur en kvinna skulle vara. Hon skulle ju vara dygdig 

och hålla på sig. 
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L: Ja, men precis, likna gärna med Edens lustgård och sådär. Men känner ni att det finns 

nån annan information som saknas?  

 

D6: Inte som jag kan komma på sådär…  

 

L: Känner ni till andra sägner om skogsrået?  

 

D6: Alltså, det finns ju många, men det är ju mest om det här med kolare som har vaknat av 

smällare och… dörrar som har ryckts dän och… men just det här att hon—hon kan leda dom 

lång in i skogen och ett sätt att klara sig, att få klarsyntheten tillbaka, är ju att vända ett plagg 

ut och in, till exempel… för att vänta…  

 

D5: Ha vasst stål eller nånting… [Ohörbart.] 

 

D6: Ja. Just det här att om man går vilse så ska man… vända skjortan ut och in, till exempel, 

fram och tillbaka… men, nej. Alltså… nå såhära påtaglig annan… kan jag liksom inte… 

 

L: Så ni känner att… att… att den här sammanställningen kändes rätt… omfattande? 

 

D6: Oja. Ja. 

 

D5: Det tycker jag. 

 

D6: Det finns ju en lokal—nästan lokal… om skogsrået och sjörået här borta i Altuna. 

 

L: Okej. 

 

D6: Och dom är bittra fiender. 

 

L: Jajajaja!  

 

D6: Nått så in i norden. Och det här sjörået som bor där, det är alldeles vid Revelsta Gård. 

 

L: Mhm? 

 

D6: Och där finns det—du har ån förbi där och så blir det som en sjö och det sägs ju att… 

sjörået har sänkt en skatt där och skogsrået vill minsann ha tillbaka det där. 

 

L: Ja, just det. 

 

D6: Så att, sjörået sänker den här sjön, så den blir bara djupare och djupare för varje gång 

dom berättar det! Så när det åskar i dalen, då är det systrarna som brakar ihop sig. 

 

L: Aha! 

 

D6: [Skratt.] 
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L: Spännande. Det… ja… 

 

D6: Den har nog levt kvar ganska länge, för den kom ifrån Kungsgårdens tid. Alltså, det är ju 

i alla fall… 13- 1400-tal som det finns lite antydningar om. 

 

L: Jaja! Ja! Men det—ja… 

 

D6: Det heter ju Vårfruvägen där uppe också, så att. 

 

D5: Ja. 

 

D6: Det vet som inte heller vart det kommer ifrån. 

 

L: Spännande. Ska vi hoppa vidare till trollen? Nån som vill läsa, eller vill ni att jag ska läsa 

den här gången? [Skratt.] 

 

D5: Läs du. 

 

L: Jag läser den. 

 

D5: Ja, jag är så rosslig. 

 

L: Okej. 

 

[Från sammanställning om trollen.] 

 

Trollet är ett annat väsen som länge varit populärt i vårt samhälle. Skildringen av trollen från 

de insamlade sägnerna vittnar om att trollen är som människor är mest. Det vill säga, trollen 

lever i familjer, firar högtider, sköter boskap, och gör nästan allt annat som människan gör. 

De kan till och med se ut som vanliga människor, fast mer välklädda. Enligt sägnerna lever 

trollen utanför den kristna gemenskapen, som hedningar, och skyr allt som har med 

kristendomen att göra. Människor och troll kan bo i anslutning till varandra utan några 

vidare problem, och det kan till och med vara grannsämja mellan dem. Oftare talar sägnerna 

emellertid om troll som tjuvaktiga. Utöver mat och redskap kan trollen också stjäla små barn 

och istället lämna kvar sina egna trollungar i vaggan. Dessa barn kallas för bortbytingar och 

blir upptäckta då de inte utvecklas som andra människobarn. För att få tillbaka sitt eget barn 

måste modern behandla barnet så illa att trollgummans modersinstinkter får henne att byta 

tillbaka människobarnet mot sitt eget. Detta kan, enligt sägnerna, förhindras genom att så 

tidigt som möjligt döpa barnet. Människor kan även bli bergtagna av trollen, och försvinna 

in i skogen för att ibland aldrig återfinnas, och de som kommer tillbaka blir sällan som de 

tidigare varit. 

 

Det som märks allra mest är den utanförskap som tydligt reflekteras i sägnerna om trollen; 

att inte vara kristen, att inte passa in, att inte vara som alla andra – de som var annorlunda 

och de med normbrytande beteende kunde förklaras med hjälp av trollsägnerna. Av 

sägnerna att döma så är det också rimligt att tro att trollet blev folkets svarta får, det väsen 

som människorna kunde skylla på när något gick fel. 
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Vad gäller bilden av troll så finns det olika uppfattningar. En del sägner vittnar om att trollen 

ser ut som vanliga människor, fast med finare kläder, medan andra vittnar om att det som 

särskilde troll från människan var svansen. En del sägner säger emellertid att troll var 

ohyggligt fula och mycket stora, nästan som jättar. I vår tid kan det tänkas att bilden av troll 

ofta inspireras av konstnärer som John Bauer, där trollen ofta har bulliga näsor, stora öron, 

svans och mycket hår. 

 

D7: Men, finns det nått om… om dom har mörkt eller ljust hår?  

 

L: Nej… 

 

D7: För, det är ofta det man tänker sig… mörkt hår på… troll. 

 

L: Ja, kanske. 

 

D7: Lite såhär skäggiga, kanske och… ovårdade. 

 

L: Ja, det är ju Bauers… många gånger Bauers… 

 

D5: Det behöver—så känner inte jag, att dom behöver vara mörkhåriga, för att va troll. Nej, 

där har vi lite olika. 

 

D7: Jag tänkte om det hade nån koppling till att man… man proj—att man hade nå tankar 

om speciella grupper som romer, eller… 

 

L: Ja, just det. Precis. Ja, det skulle nog—jag skulle nog kunna tänka mig att det beror nog 

säkert på vart i Sverige man pratar om trollen. Men, känner ni att den här representationen 

av trollen är korrekt? 

 

D5: Ja, det här—trollen brukar ju vi ha med på våra… precis som dom andra, men… men—

och just det här att… kopplingen mellan troll och människor, och… just att man också kunde 

ha hjälp av varandra i viss mån brukar vi prata om, och… att om man bara hade rätt… 

förhållningssätt gentemot trollen så kunde man faktiskt… ta hjälp av dom. Jag vet inte var vi 

har fått det, det är nån… historia som… 

 

D7: Det är ju en väldigt folklig historia. 

 

D5: Men vi—jag menar, vi har ju en… nån sån här berättelse som vi har räknat upp 

nånstans, just att människorna lånade husgeråd utav trollen, och så vidare, och man 

förväntade sig då nånting i gengäld om man då hade haft nån slakt eller så att dom fick en 

köttbit, eller sådär. 

 

L: Precis. 

 

D7: Korv, är det ju frågan om. 

 

D6: I vårat fall, ja. 
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L: Ja. 

 

D6: [Skratt.] 

 

D7: Och sen, pigan, hon… hon åt upp korven. 

 

L: Jaja. 

 

D7: Och så… 

 

D6: Lämnade restkorven i… grytan. Hon bajsade i… 

 

D7: Bajskorven. 

 

L: Ja. [Skratt.] 

 

D6: [Skratt.] 

 

L: Trevligt! 

 

D7: Det tror jag… det tror jag är en sån här ganska folklig historia. 

 

D6: Och då blev ju inte trollen… glada, och bestraffade henne med att hon börja dansa. 

 

D5: Förtrolla henne, så att hon dansar. Så att… då är det bara ett dansande huve kvar. 

 

L: Ja, just det. 

 

D5: Det är en sån där berättelse. Ja… finns ju ändå nedtecknad som vi har hittat. 

 

L: Men känner ni att representationen känns korrekt… så?  

 

D6: Ja. Och just det här att trollen kan liksom beskrivas… från att se ut som nästan vem som 

helst till dom här stora… bergatrollen och… dom här fula, mossiga… gubbarna och… sånt. 

 

D7: Men det är intressant det här med att du har—man har ju dom här… när… dom… 

folktron börja ta slut så… [Butiksklocka ringer.] var det då man fick Berga… vad heter 

det? Grieg, som gjorde… 

 

L: Bergakungens Sal. 

 

D7: Bergakungens Sal, ja. För det är ju väldigt mycket… 

 

L: Eller, Peer Gynt heter väl hela? 

 

D7: Ja. 

 

L: Ja. 
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D7: För där har man ju allt det här med… Jenny Nyström, och man har Bauer och så vidare. 

Men vi har vårt eget gruvtroll.  

 

[Skratt.] 

 

L: Tycker ni att det finns nån information som saknas?  

 

D6: Nej, inte… direkt kanske. 

 

D5: Inte—nej. 

 

L: Ingenting som saknas? Jag vet att några har kommenterat på, till exempel, det att… det 

var ju inte bara… att behandla trollungen illa som man kunde byta ut den då—eller att man 

såg att den var… outvecklad, utan man kunde även få den att… försäga sig, genom olika sätt. 

Så… så det är väl också en sån… sån bit, då. Känner ni till andra sägner om trollen?  

 

D5: Det var just det där som vi… vi berättade—som vi har använt oss av då under våra 

vandringar, men i övrigt—det var nån också där man, just det här med bortbytingar, att man 

skulle vända nått träd ner i nått äggskal och vispa runt maten, så det blir ju—det är ju i 

princip omöjligt, men ändå liksom ett sätt att få tillbaka… 

 

L: Ja, men det har… precis. Och då… då skulle… då skulle man försöka få trollet att… att 

försäga sig. 

 

D5: Ja, ja just det.  

 

L: Och tycka att— 

 

D5: Att det där var ju helgalet, ja, precis! Ja, men då kom ju den grejen, jo, precis. 

 

L: Ja, just det. 

 

D6: Precis, att man… det finns det nog, liksom, just att man kan ge den omöjliga uppgifter. 

Och är det så att den… försäger sig, eller klarar av den, så… 

 

L: Ja men, precis. Okej. Nu är vi färdiga med del ett, så jag tänker att jag ska pausa den här… 

 

[Inspelning avslutas.]  

 

Intervju, del 2 

 

L: Så, då har vi del två då, alltså. Nu har ni ju tittat igenom dom här böckerna litegrann, ni 

har kollat litegrann på… appen, och ni har fått information om vad det handlar om. Så. Nu 

har jag, precis som innan så… så har jag gjort… sammanställningar, kan man väl kalla det 

här, men… i appen så kommer man ju få lite information om varje väsen, och dom här 

texterna är det jag som har skrivit och jag har använt mig av samma källor som jag använde 

för dom här sammanställningarna som ni fick läsa igenom innan. Men det här är då alltså till 
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KLUB. Så jag tänkte, ni ska få läsa, samma ordning som innan och så ställer vi frågor efteråt 

då. Så då har vi tomten.  

 

[Deltagare läser om KLUBs tomte.] 

 

L: Anser ni att KLUBs representation av tomten är korrekt?  

 

D5: Jo men, alltså, det är ju väldigt… komprimerat, men… det är… absolut. 

 

L: Okej. Tycker ni att det finns nån information som saknas?  

 

D6: Nej, inte i en så kort… text. Så är det väl liksom…  

 

D5: Men, jag menar, syftet med det här, det är väl mera liksom att bli… lite nyfiken och söka 

mera, eller så, eller?  

 

L: Ja, alltså, ett utav syftena är ju att utbilda om den svenska folktron. 

 

D5: Ja. 

 

L: Sen är väl det kanske odefinierat i hur—liksom, vad utbilda innebär, kanske då, men… 

 

D5: Men ändå att det är en form utav… första input och så sen så kan man ju… på andra 

vis… söka sig vidare. 

 

D6: Om man vill veta mer. 

 

L: Ja, precis. Tror ni att man kan presentera informationen på ett annat sätt? Finns det nån 

annan typ av information man skulle kunna…?  

 

D6: Svårt.  

 

D5: Ja. [Skratt.] 

 

D6: Men jag tror ju att det här är ju absolut ett bra sätt som ligger i tiden med tanke på… 

unga—vi ser ju bara hur dom springer runt och jagar efter dom här Pokémon… så tror jag det 

här kan bli ett… sätt att… nå åt dom, att verkligen komma åt dom, att… liksom, åh, häftigt! 

Liksom, jaga lite väsen. 

 

L: Ja, precis. Tänker ni att det finns nån annan information om tomten som man skulle 

kunna… presentera? Kan man liksom måla upp honom med en annan bild, eller känner ni 

att det här…?  

 

D5: Jag köper att dom är… bra. Så. 

 

L: Okej. Ja. Men då… klappar vi raskt vidare till nästa. Då är det ju skogsrået. 

 

D5: Japp. 
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[Deltagare läser om KLUBs skogsrå.] 

 

L: Anser ni att KLUBs representation av skogsrået är korrekt?  

 

D6: Ja, det är den ju.  

 

L: Tycker ni att det är nån information som saknas?  

 

D6: Inte nått jag kan komma på, direkt.  

 

D5: Nej. 

 

L: Tror ni att man skulle kunna presentera informationen om skogsrået på ett annat sätt? 

Ha nån annan information, eller så? Visa en annan bild?  

 

D6: Svårt… ja…  

 

D5: Vi har ju valt att… att… liksom, det här med vasst stål, att man har med det som nån 

slags… alltiallo… ja. Beskydd, oavsett vilket väsen det är, egentligen och det… det… det 

kanske är vår tolkning, men… det vassa stålet som man kanske ofta byggde in i nått hus eller 

nånting sånt, att man… ja, använder sig av det också om man konfronterar väsen.  

 

D6: Så har du att… trollsmycken, trollhängen och… Gruvfrusmycket och…  

 

L: Ja. 

 

D6: Ja, jag har ju aldrig blivit så mycket hotad med kniv och gafflar och skedar som jag blir 

på höstlovet, alltså. 

 

L: [Skratt.] 

 

D5: Håll upp stålet nu och håll reda på era pappor! 

 

L: Ja. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Ja, precis, kan man presentera informationen om skogsrået på ett annat sätt, var det ju vi 

sa där. Men, då går vi vidare till trollena då. Och nu har ju KLUB gjort… nu har ju KLUB 

gjort den uppdelningen så vi har skogstroll och bergatroll.  

 

D5: Ja, okej.  

 

[Deltagare läser om KLUBs troll.] 

 

D6: Sammetsfot… vilket gulligt namn. 
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L: Anser ni att KLUBs representation av trollen är korrekt?  

 

D6: Ja, i det stora hela. Men, som sagt var, jag skulle ju säga, det finns ju inte bara… det 

finns ju andra typer av troll också. Det är inte bara bergatroll och skogstroll, det finns ju 

sjötroll och… ja. 

 

G5: Gruvtroll. 

 

D6: [Skratt.] 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Tycker ni att det finns nån information som saknas?  

 

D5: Nej, alltså, jag tycker återigen att liksom få en första… känsla för vad det är för väsen i 

en kort form, så tycker jag att det är… behöver inte vara nå mer. 

 

L: Kan man presentera informationen på nått annat sätt? Finns det nån annan typ av 

information, eller en annan bild, som man skulle kunna ge? Ni prata om att det fanns fler 

troll, till exempel. 

 

D6: Nej men, just att så man inte får den uppfattningen om att det bara finns två troll, 

såklart att det finns andra sorters troll, liksom, ja… i skalan, liksom, inte bara bergatroll och 

skogstroll. Det finns ju ganska många runt kusterna, där har du ju… havstrollen och… 

sjötrollen och… dom heter där dom bor, ungefär sådär. Det kanske jag liksom… att det inte 

bara är två sorters troll, här i världen. Och dom är ju som sagt var lite olika varann—ja men, 

liksom, bergatrollet som är… stort och lufsigt och… älskar guld, och skogstrollet som är lite 

mer mänskliga och lever med och i naturen. Dom hära havstrollena som jag har hört talas 

om, dom liksom… bor lite såhär—ja, lever ju av sjö och tång och samlar pärlor och… så dom 

är lite olika, sådär då.  

 

D7: Så har man ju dom här, trollmor, till exempel. Sången där, trollmor lags sina… små 

barn, där.  

 

L: Bundit fast dom i svansen. 

 

D6: Det blir ju liksom det här mänskliga, nästan, såhär, att man… att man tycker att det är… 

 

L: Okej, men nu har ni ju fått läsa dom här texterna, ni har kollat litegrann i böckerna, ni har 

fått sett lite i appen. Ni har ju fått en väldigt… ytlig, liksom, insyn så, men… hur tycker ni att 

projektet hanterar folktro och folksägner överlag utav det ni har sett? 

 

D5: Jag tycket det är… väldigt, liksom—just att försöka hitta nya… det här med digi—jag är 

oerhört novis när det gäller digitalisering, men jag vet ju att det är det som gäller, att det är 

där det—man når fram. Så… ja! Visst! Och liksom hitta… en spännande berättelse och just 

söka vidare och använda sig av olika medel och sen utifrån det sen kunna… ja, söka sig till 

olika museer eller få hjälp utav olika väsen då som är kopplade till, ja, Skaraborg där. Och… 

det är ju en jättefin inkörsport.  
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L: Ja, nu… nu var det svar på nästa fråga då… hur ser ni på det här sättet att utbilda om den 

svenska folktron?  

 

D5: Ja, ja, jo! Det är precis det!  

 

D6: Ja men, jag tror, som sagt var, det ligger ju lite i— 

 

D5: Ja, det är det medium som är. 

 

D6: Ja. 

 

D5: Det som gäller. 

 

D6: Det är ju det som gäller och att man liksom…  

 

D7: [ohörbart] såhär… utbildning för vuxna. 

 

D5: Ja, jo. 

 

D7: Jag tror ju vuxna är mindre kunniga om… om väsen. 

 

L: Ja, visst. 

 

D7: Och där är—där kanske man ska ta fram, om man ska ta fram nått sånt, ska man ju ta 

fram det mer… råa.  

 

L: Lite mer som sammanställningen, så eller?  

 

D7: Ja. Att… för det blir ju annorlunda… det märker vi ju också när vi har dom här 

väsenvandringarna, att det blir ju lite annorlunda hur man beskriver. [Namn], till exempel, 

när [Namn] är där och drar sina förföriska rundor, så säger hen ju att, ja, man ska akta sina 

pappor. 

 

D5: Ja. 

 

L: Ja, just det. 

 

D7: Så att… det har ju inte det där—då blir det nån slags… inlindad kring det där erotiska, 

medan… för vuxna så är ju det kanske… 

 

D5: Då kan man va lite mer rak på sak. 

 

D7: Ja, lite mer rak på sak och kanske ta ut lite mer detaljer också som finns i… sagorna som 

är… och i berättelserna, dom ursprungliga, förr har säkert varit ännu mer mustiga.  

 

L: Det är som att jag haft den här intervjun med er innan, för att nu har ni svarat på nästa 

fråga igen! 
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[Skratt.] 

 

L: Nej men, nästa fråga är ju då just det här med, vad är era tankar kring skillnaden mellan 

dom olika representationerna av väsena? Där hade vi ju en bit av det, då, att… att… det 

märks ju att det blir en tydlig skillnad. Men vad… vad är era tankar om just den här skill—

vad händer, liksom, med skillnaden… eller, ja…?  

 

D6: Ja men, jag tror ju såhär, nu är ett stort generationsskifte också. Att vi som är vuxna nu 

har ju hört dom här lite grundläggande… sägnerna. Jag menar, Rödluvan och vargen och… 

vad vi nu tar, dom här vanliga sagorna och sägnerna. Jag menar, det är ju nånting som vi har 

hört som barn. Det får liksom inte våra barn och barnbarn höra på samma sätt. Dom 

upplever det genom dom här apparna och liksom… datorer och alltihopa. Och det tror jag är 

en jättestor skillnad… hur man uppfattar, ja, ett sånt här projekt, till exempel. Så frågan är— 

 

D7: Men är ju populärt i populär… vad säger man, kulturen. Jag har ju—man hade ju nåra 

såna här… inspelning av Rödluvan och vargen där, tror jag var på film. Och även nåra av 

dom andra… historierna.  

 

D6: Jo men, Snövit och alltihopa. Det blir—det kommer ju igen— 

 

D7: Ja. 

 

D6: —på ett annat sätt. Men just att vi är ju så uppvuxna just med dom här sagorna… 

medans dom som växer upp nu får inte dom. Så jag tror dom har en helt annan inställning 

till… dom här… våra väsen. Att det är lite lattjo, fantasyfigurer som man kan liksom… 

 

L: Ja, just det. Hur tänker ni då på skillnaden… för nu har ni ju både läst texterna ur KLUB 

då, men även dom här sammanställningarna. Där är det ju ganska stora skillnader, 

informationsmässigt. Hur ser ni på den skillnaden?  

 

D6: Jo, men jag tror nog att det kan vara lite bra också att… dom som upptäcker väsena på 

nytt idag, att dom får den här lite grundläggande, vad kommer det här ifrån? Det är liksom 

inte bara en uppdiktad—nån som ritar en häftig figur och kallar den för… vampyr. Utan det 

var nånting som fanns… det var liksom verkligen… för många. Och, vad är det för figur som 

har dykt upp—det är liksom inte nån som har uppfunnit… smurfarna. 

 

L: Nej. 

 

D5: Nej. 

 

D6: Utan det finns, liksom, en väldigt lång historia om det här att, såhär var det faktiskt förr, 

att dom… 

 

D5: Om man då jämför att det här, KLUB, det är väldigt kort och koncist och—men ändå… 

jag-vill-veta-mer-baktanke. 

 

D6: Lite triggande. 
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D5: Ja. Oja. Och det är väl helt riktigt, så man liksom inte bara tycker, nej men, det var för 

mycket. Jag orkar inte läsa, jag… nej. Så… 

 

L: Vad… vad tycker ni om att anpassa folksägnerna till barn på det här sättet? Tycker ni att 

folktron och folksägnerna ska anpassas överhuvudtaget?  

 

D5: Ja, vi gör ju det. 

 

D6: Ja, alltså, det var ju också svårt… nja, nej. Ja men, det har dom ju gjort i alla tider… att 

man liksom bara har berättat en barnvariant. Medans… det kan man ju se i utvecklingen, 

från dom här medeltida… sånger, bland annat, liksom, att dom är ju… väldigt råa, direkt på, 

liksom, det är… det är egentligen blod och sex och… ganska rått beskrivet. Och sen har det 

liksom berättats, berättar man det för barn och… då har det blivit lite snällare och… sen tror 

jag också att dom här äldre sägnerna, dom… vart liksom tvungen att bli rumsrena med tanke 

på att kyrkan la sig i också, att det kom in dom här kristna värderingarna att… hörni, det här 

ska vi inte hålla på med. För då kommer fan och ta dig. 

 

L: [Skratt.] Ja, precis! 

 

D6: Att—att det… man liksom skyfflar undan, att det här är nånting som är… ont, det är 

djävulskt, det är… fel. 

 

D7: Men, det lever ju kvar, för det är… på vår utställning om kvinnor i år så finns det ju med 

en kvinna som var väldigt intressant. Hennes man dog i en gruvolycka och hon blev tvungen 

att försörja sig på nått sätt… förutom att hon fick bidrag, så… då öppna hon café, men, hon är 

också känd för att hon var… en av flera kloka gummor i den byn. 

 

L: Jajajaja.  

 

D7: Så hon spådde… framtiden i smält bly. Bly är en av produkterna härifrån. Så då kunde 

hon alltså… då kunde hon hjälpa folk, och det var ju både växter och det var med spådom och 

så. Så att, det folktron levde nog kvar. Det var bara det att, som [Namn] sa, att kyrkan tryckte 

ner så att man inte skulle… se vad dom… tänkte. 

 

L: Ja, men precis.  

 

D6: Dom tänkte att det skulle bli ett sedeslärande att, ajabaja. Inte… 

 

D5: Och, jag menar, så som vi jobbar idag, det är ju ett sätt ändå att göra dom lite nyfikna på 

det och kanske inte… skrämma dom för det, liksom, utan att dom—det är lite spännande så, 

och vi… ja, jag…  

 

D7: Men det är ändå— 

 

D5: Det—man behöver inte—man kan lära… man behöver inte ta det värsta, tänker jag, för 

barnen, för då… det är ju så mycket annat som— 
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D6: Sen tycker jag ju att barnen tar saker mycket bättre och lättare än vad vuxna gör.  

 

D5: Ja. 

 

D6: På nått sätt så har jag uppfattat som att många vuxna överbeskyddar barnen litegrann. 

Att, du ska inte tro på sånt här, men att sitta med… näsan i en… mobiltelefon, eller en 

datorn, då kan dom tro vad som helst. 

 

L: Då kanske det inte… då kanske det egentligen inte hade varit så farligt att inte anpassa 

sägnerna då, eller?  

 

D7: Det gäller ju just att dom förstår också. För det är ju mer det. För det andra är ju mer om 

att berätta om vad det är för nånting, för man hinner inte berätta allting, men man hinner 

berätta om vad—ja, vad finns det för väsen och… och vad har dom för funktion och sådär. 

 

D5: Och sen beror det ju också på hur många man har i… gruppen. Är det ett litet gäng på 

ett par familjer, en tio personer, eller om det är 50. Så att… du—man måste pejla lite så att 

det blir rätt, så därför sejfar man lite då.  

 

L: Vad tror ni händer med autenticiteten när den gamla folktron anpassas till barn? Och om 

man då tänker att autenticiteten kanske ligger i dom här sägnerna som faktiskt finns 

nerskrivna, eller… det som berättades av folk som… som… alltså, när folktron var aktiv. Vad 

tror ni händer med äktheten därifrån när det anpassas till barn? Svår fråga?  

 

D6: Ja, och jag tror att det… när mammor och pappor idag, liksom, såhär, ja, på den tiden så 

trodde dom på sånt här, att det liksom… vad ska jag säga, förlöjligas eller… förringas på 

något sätt. Att det liksom, såhär men tänk, dom hade ju inte våra apparater, dom kunde 

googla på det och dom kunde liksom inte det, så att dom visste inte bättre. Att det på nått 

sätt vrids till nånting… dåligt. Istället för att… tänk, vad spännande— 

 

D5: Hitta kärnan i det. 

 

D6: Hitta kärnan i det, att liksom, tänk vad spännande det var då, när inte allting bara va att 

trycka på en knapp och googla och man får en förklaring, utan… man hade mer… 

 

D7: Google-löst. 

 

D6: Nej, men just att man fick använda sin fantasi. Och jobba med sig själv och sin egen 

värld. Liksom, sitter nån unge och fantiserar idag och leker, åh, hej på dig, draken, eller 

liksom går ut i skogen… då har man helt plötsligt nån bokstavskombination och är lite 

underlig. Och jag tror, det är nog där faran ligger i att… när man tappar det där att… tappar— 

 

D5: Tappar samtidigt som berättartraditionen har ju alltid… varit det med sig, liksom, att 

det… det ändras, och så vidare, och det… alltså, vi ska stå och bevara en berättelse… medans 

kärnan kanske kan kommas åt även på ett annat sätt att beskriva samma sak. 

 

L: Men så du känner såhär litegrann att… att… det kanske egentligen inte är sägnerna i sig 

som är det äkta, utan att det är berättelsen och berättandet i sig?  
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D5: Ja, det man vill in—ja, det som man vill komma åt med den där sägnen, liksom, och 

själva det sedelärande eller det, liksom, kärnan i det. Sen har man lindat in det i nån text 

eller sammanhang med gestalter… ja. 

 

D7: Men det är väl det att det handlar om saker som man kan känna igen sig i idag också, 

liksom. Det handlar ju om att, ja men, tänk vad rädd man blir om man går vilse ute i skogen. 

Eller att, ja, nu är det farligt här för det är djupt nere i gruvan där, eller… eller det är… om 

man—ett litet barn där springer ut i vattnet, så det är klart att det är farligt då. Så den 

känslan är ju… är ju densamma, det är bara det att man klär den i olika ord.  

 

L: Jo, visst. 

 

D7: Och det kan va nya situationer som kan va skrämmande idag som man också har nån 

slags… beskrivning av. Som blir nya… vad heter det, sägnerna och— 

 

L: Ja, visst. Man kanske… vi skapar oss egna väsen, nya väsen, kanske. Nu ska vi se här… ja, 

men, ni vill ändå på nått vi anse att den informationen som delges i KLUB är anpassad?  

 

D5: Mm. 

 

L: För barn?  

 

D5: Mm.  

 

L: Och att man presenterar det grafiskt och sådär, att det är liksom anpassat på det sättet?  

 

D5: Mm. Ja. 

 

L: Mm? Så det är liksom… fakta som har blivit… anpassad, omvandlad, liksom, för att… 

passa målgruppen?  

 

D6: Ja. Det tycker jag. Absolut.  

 

L: Förut hade ju sägnerna syftena att lära, varna, förklara och underhålla. Och om vi pratar 

om samma sägner då, hur ser ni att syftena—dom här syftena… hur ser dom ut idag? Finns 

dom kvar?  

 

D6: Om jag bara går till mig själv när jag har gjort dom här väsenvandringarna som vi haft… 

utomväsen, höll jag på att säga… så har jag använt dom i alla fall, och jag kan liksom tänka 

mig att, på nått sätt, man gjorde det förr. Till exempel det här med trollen, att dom har fått 

lånat—pigan har fått lånat den här grytan och hon liksom… tackar inte ordentligt och sådär. 

Då har jag liksom sagt till barnen att, ja, oavsett vad du lånar… så ska man ju vara tacksam 

och lämna tillbaka i samma skick. Till exempel. Och, vi pratar om vittror, och dom 

underjordiska, att, ja men, dom sköter allting på marken, därför blir dom väldigt arga när du 

kastar massa skräp och förstör deras hem. Det är ju—du vill ju inte att nån kommer—tar 

soppåsen och kastar in i ditt rum.  
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D5: Nej. 

 

D6: Att man liksom vänder det litegrann så. Det har jag använt mig av i alla fall. 

 

D5: Lyktgubbar, gränsdragningar, orättvisa… rättvist ska det va, eller såna saker. 

 

D6: Ja, och att man inte behandlar… folk och fä och sånt hur som helst bara för att dom är 

annorlunda. Utan, alla har lika värde och… jag menar, lånar jag nånting av dig så vill ju du 

att jag lämnar tillbaka det i skicket jag låna det. [Telefon ringer.] 

 

[Deltagare 7 lämnar intervjun.] 

 

L: Ja, men visst. Vad tror ni kommer va det långsiktiga resultatet av ett sånt här projekt? 

Behöver inte vara KLUB just, men ett… ett sånt här typ av projekt? En sån här typ av 

projekt?  

 

D5: Jag skulle hoppas [Skratt], att det blev liksom att man… lite hittar… rötter, 

sammanhang, ja… grundar det lite. I nånting som man kanske har… förlorat. Att man hittar 

tillbaka till det som en gång var det som kittade samman folket. Att det liksom—våra väsen 

var en högst påtaglig del av livet, så att man hade många förhållningsorder i hur vara och… 

ja. Vilja veta mer om det. 

 

D6: Ja, precis. Att det kanske liksom finns nånting annat roligt i världen än bara… att man 

har dataspel, att… det här var sånt som var istället för… sånt förr. Man satt och berättade 

saker istället för att man gick in i en värld och spelade… World of Warcraft eller liksom går in 

i en sån fantasivärld, utan det här var liksom den fantasyvärlden man hade.  

 

D5: Både det att… 

 

D6: Och att det fanns liksom en… saklig grund till dom här att man… skrämde med Näcken 

för att folk inte skulle drunkna och… lite sådär att… att man värdesätter… det här gamla 

sagorna.  

 

D5: Ja, och framför allt också värdesätter att berätta.  

 

D6: Ja. 

 

D5: Och att lyssna till en berättelse, eller så. Och det behöver inte va att man läser in, utan 

liksom att det kommer nånstans ifrån. Så… att få den tiden och möjligheten. Att inte liksom 

matas med… 

 

D6: Nej, och kunna värdesätta en stillsam, mysig kväll vid lägerelden där någon faktiskt 

bara muntligt berättar nånting… också, att det…  

 

L: Ser ni att representationen av folktron i KLUB kan ha en positiv eller negativ inverkan på 

förmedlandet och vidarebefordrandet av den gamla svenska folktron? Nu vart det en lång 

fråga, men… 
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D5: Ja. [Skratt.] 

 

L: Ser ni att det finns nån positiv eller negativ inverkan—eller påverkan… på just 

förmedlandet och… vidarebefordrandet?  

 

D6: Jag tycker bara det är… positivt. Liksom just att… inte tappa våran historia, faktiskt. 

Och allra helst nu när det är så… emellanåt så fruktansvärt infekterat att vara svensk och… 

att… samhället liksom gör oss rotlösa, på nått sätt. Det är väldigt svårt, att liksom… 

identifiera sig som ung. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom kunna… hitta såna 

här ingångar till… till vårat ursprung, faktiskt.  

 

D5: Och jag menar, ena sekunden så säger vi ju då att berättartraditionen och lyssna och 

berätta är så viktigt, och sen så kommer det nya, digitala sätt att göra det på… och… mötet 

det emellan är också spännande, tycker jag.  

 

D6: Ja, berättartraditionen tar en annan väg.  

 

D5: Ja. Jo… med det här kan ju liksom leda—det ena kan leda till det andra. Att man liksom 

möts i det. 

 

D6: Och att det uppstår mycket frågor. 

 

D5: Japp. 

 

D6: Ja men, trodde du på det här, du? Kanske. Starta en nyfikenhet. 

 

L: Ja, just det. Nu har vi ju kommit till sista punkten… 

 

D5: Ja. 

 

L: Och det är ju öppna kommentarer. Är det nånting som ni känner att vi inte har 

diskuterat? Är det nånting ni känner att ni vill säga? Nu kan vi liksom… diskutera fritt 

kring… kring folktro och autenticitet… trafiken. [Skratt.] 

 

D5: Ja. 

 

L: Nej men, lite öppet så. Jag kan ju säga att jag tycker att det… ni har kommit med väldigt 

intressanta punkter. Och, jag kommer inte ihåg om det var… jag tror att det var i del 1, men 

vi pratade om det här med generationsskifte. Och det kan jag också känna att… för det tror 

jag också. Och sen så tror jag att… kanske… kanske, 20- 30-talister, där har vi kanske dom 

sista som var—som ändå vuxit upp, på nå vis, med att faktiskt tro på det här. Och det blir ju 

som… som mina mor- och farföräldrar… och jag vet ju att jag—när jag—jag växte ju upp med 

en… mormor och morfar för berättade dom här sägnerna. Det var ju vittrorna. Mormor 

trodde väl inte riktigt på det, men hon berättade ändå. Morfar trodde ju stenhårt på vittror. 

Vittrorna, dom fanns ju där. Så jag har ju vuxit upp med dom här berättelserna, och mormor 

berättade att trollena bodde i rotvälta, bodde trollena, sa hon. Därför fick jag inte va där och 

leka. Så att det blev ju lite som… som förklaring och varning och sånt där. Men… jag växte ju 

upp så nära skogen. 
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D5: Ja. 

 

L: För det var liksom… det var ju precis utanför dörrn. Men jag kan tänka att när man 

kommer närmare storstan så kanske det tappades mycket tidigare. 

 

D6: Ja. Oja.  

 

L: Så det är ju… spännande också, såklart. 

 

D5: Ja, men och sen—just det här som… det okända, det paranormala, allt det där… som… 

är ju i gränslandet ändå, även om jag tycker det är två helt skilda saker, så, men det är ju 

ändå liksom lite ovisst, lite… fantasieggande, lite ifrågasättande kring det. 

 

L: Ja, just det där tycker jag är ganska intressant, för att hur vi än vänder och vrider på det 

så… det här med spiritualitet finns ju hos oss, hos dom flesta. Så att, det är klart att det finns 

många skeptiker… det är ju roligt att vi kallar dom för skeptiker, istället för att det är folk 

som inte tror. Men just det här med spöken är ju… det är ju säkert ganska så uppdelat fifty-

fifty på det. Endera så tror man eller så tror man inte. Men tror man på spöken så är det 

sällan att man blir ifrågasatt, men om man däremot säger att man tror på oväsen—eller 

oväsen, på okytt… så kan man ofta bli ifrågasatt.  

 

D6: Ja. Dom säger, äsch, folktro! 

 

L: Ja, men visst. 

 

D6: Jaha, och?!  

 

L: Men då är ju frågan, vad är skillnaden där då? Spöken och gårdstomte… vad har vi för 

skillnad? Det kan jag tycka är intressant. Varför är det ena mer stigmatiserat än det andra?  

 

D5: Spöken, så som jag ser det, är ju liksom en… en faktiskt… person, dåra, som tar nån 

form utan gestalt, medan ett väsen är mer en allmän företeelse, så. Så att… det är ett 

samlingsbegrepp på ett annat sätt, kring väsen.       

 

L: Så kan det absolut vara, att… att det är liksom en viss person. Men det är ju många som 

pratar om att det finns demoner och det finns liksom— 

 

D5: Spöken och andar. 

 

L: Ja, visst. Så… personligen så tycker jag att det är jätteintressant, just det här med att vi… 

vi väljer ändå… vi gör det valet att sätta en distinktion mellan spöken och väsen, och det… 

det är värre att tro på väsen än att tro på spöken. Och det är ju samma sak, det här med… 

man kan ju tänka att det var väl nån gång på 1900-talet som folktron dog ut litegrann i och 

med urbanisering och allt det här, kanske nån gång… 50-talet, kan man dra till med. Vad 

hände då? Jo, vi hade Roswell-incidenten, i USA. Helt plötsligt börjar folk tro på aliens. Och 

där har vi samma sak, vi har liksom högutbildade människor som sitter och säger, nej men, 
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alltså, vi kan ju inte vara ensamma. Men samtidig så, att befolka dom djupa skogarna, är 

befängt.  

 

D5: Ja. Ja. 

 

L: Så jag tycker att det är spännande att det ändå finns en… tvetydighet, att det finns ett 

liksom… lite hyckleri i den biten. 

 

D6: Ja. 

 

L: Just det här att, tror man på… gårdstomten… 

 

D6: Då är man knäpp. 

 

L: Då har man… lite tomtar på loftet.  

 

D6: Ja. 

 

D5: Ja. 

 

L: Men tror man på att det finns folk i rymden… då är det lite såhär, ja men, rent statistiskt 

sett så är det ju konstigt om vi—liksom, om vi var ensamma. Så det—jag tycker det är en 

spännande… spännande tanke, så.  

 

D6: Ja men, så var det ju—för min del så är det såhär att jag är ju egentligen inget 

[ohörbart] väsen och andar och… spöken, om man kallar dom så. Utan, dom lever bara 

parallellt med oss och det är inte alltid vi ser dom. Och det är inte alla som är öppna för att se 

dom. 

 

L: Nej. 

 

D6: Och det är ju så att som barn… så är man öppen, från början. Man föds ju liksom… utan 

begränsningar. Sen växer man upp och blir uppfostrad bort från det där—det finns inga 

krokodiler under sängen, det finns inga monster i garderoben, liksom man… folk som, nej, 

nej, nej, det där är bara fantasier. Och då tror jag att man liksom stänger till mer och mer, att 

ja, men, det är bara fantasi och fantasier. Medans vissa av oss klarar av att hålla oss öppna. 

Eller kunna öppna upp senare, att inse att, ja men, så mycket fantasier var det inte utan det 

finns faktiskt nånting som lever… med oss.  

 

L: Sen så tror jag också att… oavsett om det finns eller inte, bero—det spelar liksom ingen 

roll vad man tror där så tänker jag också att uppfostran är väldigt viktig för… jag tror 

nånstans att får man som barn alltid höra att nej, men det finns inte spöken och det finns 

inga väsen i skogen… nej, då finns det ju inte. Men, jag tänker att det är nog precis litegrann 

som folk som… som… som har en speciell religion, att dom kanske tror på gud att… är man 

uppfostrad till, att få liksom inpräntat i huvet, att nej, men, det finns en gud—eller fler—så 

tror jag att det kan va likadant med väsen, att jo men, dom finns. 

 

D5: Ja. 
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L: Finns ju många… sätt, tänker jag, att kunna se även fast det kanske bara är synvillor, men 

det kan ju vara—ja, som ni pratade om, den här… röken och elden, liksom, nere i gruvorna 

att då såg man nånting då. 

 

D5: Ja. 

 

L: Ens hjärna automatiskt kopplar till, jo men, det är ju det där väsendet som jag vet finns 

här nere. Så det kan jag också tänka är viktigt just det här med vad vi växer upp med, vad vi 

har för… vad vi blir tillåtna att… tro. 

 

D6: Och sen just att kunna förklara, som det här med… ja, rymdvarelser. Att våra hjärnor att 

inte designade att överhuvudtaget fatta att det är en oändlighet. Jag menar, vi är vana, alltså, 

bordet tar slut. Det finns en vägg där. Nånting som bara fortsätter och fortsätter, det är inte 

nånting som vi mentalt klarar av att ta in, och just att, vi i den här lilla, lilla, lila pricken i 

universum skulle vara ensamma, det är så stor och skrämmande så att… om det finns eller 

inte så är det ett mentalt sätt att det finns nånting där. Och det tror jag också var den här 

stora, stora skogen, liksom, att jag är en liten, liten, liten varelse men det finns nånting 

annat. Att det var en trygghet oavsett om det var snällt eller inte, så fanns—man vill inte vara 

ensam, utan man hittar på nånting som hjärnan kan hantera.  

 

L: Det är ju också det här att man gör ändå allting till sin egen avbild. 

 

D6: ja. 

 

L: Att… ja, nu igen om religion då, men det står ju i bibeln att gud skapade människan till sin 

egen avbild, men… och då… då tänker man ju, okej, vår fantasi har inte räckt tillräckligt långt 

för att göra… för att ge gud ett annat utseende, utan då är ju vi skapade i hans avbild när det 

kanske egentligen är tvärt om. Men det är—tittar man på dom aliens som man ser så är dom 

ju väldigt… mänskliga— 

 

D5: Ja. 

 

L: Dom är ju humanoida och— 

 

D5: Ja, visst. 

 

L: Alla dom här väsena har ju… humana drag.  

 

D6: Dom har gjort experiment på hög nivå, liksom. På superhjärnor, liksom såhär, nu ska 

du skapa ett väsen, eller… figur… en livsform som inte har nånting med mänskligt utseende 

och form att göra, och dom har så svårt för det. Hur kan nånting fungera, andra sinnen och 

såna där saker, på en annan planet eller i—nån annanstans? Det är så svårt att koppla bort 

det så det… dom misslyckas. Det finns alltid nått som man liksom kan koppla till ett 

mänskligt sinne. Det är syn, hörsel—liksom, det finns alltid nånting av dom här sinnena. Och 

man kan liksom inte bortse från det. För vi är så— 

 

D5: Det är svårt att se en civilisation annars, eller ett sammanhang. 
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D6: Ja, ett sammanhang. Alltså, man kan inte leva utan det—ja men, vadå, rymdvarelser där 

ute, dom kanske har varken hjärta eller lungor, dom kanske inte fungerar som oss. 

 

D5: Nej. 

 

D6: Det vet man ju inte. 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Ja, nej men jag tycker att det är intre—en intressant diskussion. 

 

D5: Ja. 

 

L: Jag tycker också att det är… spännande att se, för att… det här är liksom nånting som det 

känns som om att nästan alla har liksom en åsikt om. Det spelar ingen roll om man anser att 

det finns eller om man anser att det inte finns eller om man… har nån tanke om att… nej, 

men folk var bara outbildade eller det var ett sätt att trösta sig själv—alltså, massor med 

saker. Det känns som att det alltid—det finns liksom… jag har i alla fall inte stött på nån som 

bara är såhär, äsch, jag bryr mig inte. 

 

D5: Nej. 

 

L: Och det tycker jag också är…  

 

D5: Men att man inte bryr sig, jag tycker det är också för att—hur det än är så har det ju 

varit… det är en del av vårt kulturarv och oavsett om man tror på det eller ej så är det ju 

intressant att det har varit det. 

 

L: Ja. 

 

D5: Och vad det har gjort med människorna och vad det har gjort med, liksom, vårt 

förhållningssätt gentemot varandra och mot naturen och mot, liksom—hur… ja, det 

civiliserade samhället. Det kan vi inte blunda för. 

 

L: Nej. 

 

D5: Och sen vart det var vägen idag med andra infallsvinklar och andra… liksom, media och 

så vidare, det… det är väl det, det väl bara att säga, åh, ja men, jag följer väl med, med appar 

och grejer och ta det vidare. Så det är jättebra! 

 

L: Ja. 

 

D6: Och därför tror jag också det är så himla populärt med dom här lajven. 

 

L: Ja. 

 

D5: Ja. 
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D6: Man släpper grejerna och så bara ut i skogen och… hej, jag är en alv! Eller, vad som 

helst. Man liksom bara blir en annan och… släpper allt det dära… grilla över öppen eld och… 

 

L: Ja. 

 

D6: Bygger ett trädhus liksom, och går in i en helt annan värld för man liksom vill… rensa 

bort allt som är så tekniskt och… bara släppa allt det här, samhället, och jag tror liksom att 

det finns en kärna i oss, en liten urkärna som liksom bara längtar tillbaka till det naturliga.  

 

L: Jo men, det tror jag också. Det här att vi har på nått vis börjat att romantiserat skogen och 

väsena igen för att det går ju väldigt ofta i vågor. Vi hade ju… början av 1900-talet, 1919-

1920, när Bland tomtar och troll kom ut… den blev ju en sagoskatt, det blev väldigt—där fick 

ju folksägnerna ett uppsving, kan jag tänka mig. Nu kan jag egentligen inte säga nått säkert, 

men jag kan tänka mig att det…  

 

D5: Ja, ja!  

 

L: Att det blev så, just med John Bauers målningar. Samma sak med Jenny Nyströms—slutet 

av 1800-talet, början av 1900-talet.  

 

D6: Elsa Beskow. 

 

L: Elsa Beskow, precis! Att… att dom här sagorna ändå fick ett uppsving. Men… sen kan jag 

nog tänka mig att när tekniken blev ny så var det ju det som var spännande, det var det som 

var intressant.  

 

D5: Ja. 

 

L: Det här med aliens och det, när det kom så blev det intressant. Det andra blev liksom 

förlegat och gammalt. Nu är vi tillbaka där, nu vill vi ju tillbaka till… 

 

D5: En ny—ja, precis.  

 

L: Nu vill nu ju— 

 

D6: Nu går ju tekniken så himla fort framåt också så man liksom, man hänger inte med.  

 

D5: Och då känns det bra att liksom, nej men, hallå! Vi har dom här. [Skratt.]  

 

D6: Nu går vi ut i skogen och grillar korv!  

 

L: Ja, men och sen så blir det ju litegrann också, tänker jag, att… förr så var skogen en 

arbetsplats. 

 

D6: Ja. 

 

L: Nu är det en… en… 
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D5: Rekreationsyta, ja. 

 

L: Ja, precis. Man går dit för att ta igen sig, man går dit för att andas frisk luft, man går dit 

för att ta det lugnt. 

 

D6: Ja, och jobbar man i skogen idag så sitter man i en maskin och får inte speciellt mycket 

friskluft.  

 

L: Ja, men visst. Så… det kan jag tänka mig är en sån… det är en bit i det också att nu är ju… 

nu är ju skogen till för underhållning och lite så. Och då—om man tänker på dom här 

syftena—så skulle— 

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Nej men… och det tror jag gör att dom här syftena förut, dom här med att lära, att varna, 

att förklara, faller bort litegrann… i det att… nu är det underhållning som gäller. Och det 

spelar ingen roll att man berättar för att det ska vara mysigt eller det ska vara läskigt, det 

finns som ett, liksom… underhållningsvärdet är högre, tänker jag, än dom andra syftena. 

 

D6: Precis. Det märks också, det är väldigt stor skillnad inom folk som… tror på olika saker, 

som, jag är med i en grupp då, [Namn], och ibland så har dom ju lagt ut en bild, liksom, på 

en… en eld, och då har format ett ansikte eller vad som helst, och så frågar dom såhär, ja 

men, vad ser du i bilden? Eller rätt in i ett rum, om dom ser nån mystisk skugga som dom 

har frågat… och då blir det ju alltid diskussioner. Många av dom som liksom verkligen sätter 

sig in i det här, ja men, då ser dom ju ungefär samma saker. Men sen så, jaja, man kan ju 

tolka vad som helst i pixliga bilder och, ja, det kan ju forma vad som helst. Det finn ju alltid 

liksom skeptiker inom samma grupp också. Till exempel det här med spöken. Här har vi då 

nån som är tokig som tror på väsen, och en som är ännu tokigare som tror på spöken. 

[Skratt.] Nej men, så att… man kan ju va väldigt, väldigt skilda inom samma… samma 

grupp också och hur man tolkar saker och ting. Och det märks ju väldigt tydligt när vi får hit 

barn att såna som har växt upp runtomkring här, ja men, dom är inte helt främmande för ut i 

skogen och leka med kottar och pinnar och… springa runt. Och så kommer det dom från 

dom större städerna, alltså det behöver inte va jättestorstäder, det räcker med Västerås-

Uppsala, liksom… och dom är så urbaniserade så dom liksom…  

 

L: Dom vet liksom inte vad dom ska göra. 

 

D6: Nej, dom blir helt handfallna på nått sätt. Att, ja men, hur gör man det?  

 

L: Ja… jag tycker ju att det är—där kan ju jag tycka att det är lite tragiskt också. Alltså, jag—

för mig personligen så tycker jag att det är jättetråkigt att vi måste anpassa dom här 

berättelserna för barn. Sen, självklart så förstår jag ju att, ja, det är väl kanske inte 

jättepassande att prata om sexuella fantasier med sjuåringar. 

 

D5: Nej. 

 

D6: Nej. 
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L: Det förstår jag också [skratt] kanske inte är jättepassande, men… men just det här att 

man vill göra väsena lite snällare. Men det tror jag också handlar om bakgrund, för… alltså, 

bor man… nu—jag kommer ju inte… [ort] är ju inte så himla långt norrut, det är ju ganska 

mycket i mitten av Sverige, men vi har ju väldigt mörka vintrar, till exempel. 

 

D5: Ja. 

 

D6: Ja. 

 

L: Och den här mörka skogen… att stå uppe på ett berg och bara kolla över hav av skog och 

veta, det finns ingen civilisation på över 20 mil här. Det är en svindlande tanke även när man 

var lite, 

 

D5: Jajaja, visst. 

 

L: Och då var det ju, alltså… jag kan ju tänka mig också nånstans att, när man var lite så 

kunde mormor säga att, ja men, du får inte gå dit för du vet, det bor troll där. Och då tänker 

man, ja, vad kan jag möta i skogen? Varg, björn, lo. [Egen kommentar.] Så när jag då 

växte upp i närheten av skogen, då blev det ju—dom här syftena fanns ju… men dom har ju 

liksom, fallit bort. [Egen kommentar.]  

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Sen tänker jag också, just det här med att det känns som att det är väldigt—det är så 

mycket hyckleri [Egen kommentar.] Men det är mycket, det här med att barnen går 

omkring med sina mobiltelefoner, dom har all information dom kan få tag på, har dom i sin 

hand, men ändå så… vi var inne på det litegrann, att barn är lite överbeskyddade idag. 

 

D6: Precis. 

 

L: Att… jo men, föräldrar vill kanske inte att man berättar sägner om hur en liten gårdtomte 

bryter nacken av en ko. 

 

D6: Nej. 

 

D5: Nej. 

 

L: Eller hur skogsrået… 

 

D6: Förför papporna. 

 

L: Ja men, hugger av fötterna på nån hon tyckte va för kort. Alltså, det… det vill dom inte… 

 

D6: Nej. 

 

D5: Nej. 
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L: Att barn ska få se, men likt för—nu svär jag lite… likt förbannat kan dom få titta på Game 

of Thrones. 

 

D6: Ja! 

 

D5: Ja, ja! 

 

L: Eller så kan dom… dom kan ju googla. Man kan se avrättningar på Youtube. Alltså… dom 

har alla dom här grymheterna som egentligen finns i världen, finns i deras hand, men 

föräldrarna vill inte att man berättar. 

 

D6: Och då får dom ju ingen förklaring i det. 

 

L: Nej. 

 

D5: Men, det är lika intressant med julkalendern som alltid är sånhära… dom tre veckorna, 

vad som då visas på teve är—engagerar så många, och så oerhört många som tycker och 

tänker, så kan man inte berätta, så kan man inte göra… men vad som händer resten av året… 

 

L: Ja. Ja visst.  

 

[Konversation utanför intervjun.] 

 

L: Samtidigt känns det kanske som att… det är ett desperat försökt att skydda barn ifrån en 

värld man vet… 

 

D5: Ändå finns där, liksom— 

 

L: Ändå finns där, och kanske är ganska brutal. 

 

D5: Förr eller senare kommer du dit, så… ja. 

 

L: Precis. 

 

D6: Och där tycker jag verkligen att man har backat ett steg. Förr var det liksom kyrkan som 

satte gränser och såhär, nej, du ska inte prata om sexualitet och… alltså, barn kommer när 

du är gift, det får du veta då. Och liksom… det liksom bara trycks undan, allting, det…  

 

L: Ja, det är konstigt att det blir en ojämnhet, tänker jag också, för att om man hade pratat 

om såna här saker hemma, om man hade pratat om sexualitet, om man hade pratat om våld 

hemma så kanske barn… hade titt—alltså, dom hade kanske reagerat annorlunda när de ser 

det på sina mobiltelefoner, när dom ser det på youtube, när dom ser det på facebook. 

 

D6: Det blir inte den här nyfikna fascinationen heller. 

 

L: Eller hur, utan det kanske bli mer… 

 

D6: Jaha, liksom… 
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L: Mer informerat. 

 

D5: Ja. Sen har vi också ett… mer mångkulturellt samhälle idag, så att det är ju många som 

har med sig saker som man… som inte är liksom… sorterar in i våran historia, i våran för—

liksom, våra väsen och våran, dom hära tankarna. Och då kan det bli en konflikt också, när 

man, liksom…  

 

L: Ja, och det tycker jag är intressant med trollen, att förr så prata dom ju att trollena, det 

var ju dom som var… dom som inte var kristna. 

 

D5: Ja. 

 

L: Dom som var utanför den kristna gemenskapen. Ibland så—vissa sägner, dom talar ju om 

att, eller talar ju för att man kunde inte se nån skillnad mellan människor och troll. Då var 

man tvungen att lyssna på vad dom sa, hur dom pratade. Använde dom ord som man själv 

inte använde, då var dom troll. Och då kan det ju skilja—alltså, det är klart att folk härifrån 

tyckte att vi norrlänningar, vi var ju troll då, såklart, för vi säger ju saker som he.  

 

D5: Ja men, precis. Är det Jan-Öjvin Swahn som har skrivit nån sån hära… trollbok om att 

det finns kvartstroll på sån öster…? 

 

L: Oj… ja… 

 

D5: Har man sammanvuxna ögonbryn så är det… har man— 

 

D6: Trollblod. 

 

D5: —trollsläkt. Och har man inte snorrännan, då är det också nånting. Du vet, såna här… 

ja, jag tror det är han som har skrivit den. 

 

L: Och det… ja, det är ju väldigt spännande också, för då kan man ju tänka att, dels hur man 

kanske tittade på samer förr, men sen också som vi var inne på, romer, och vi har ju… den—

även fast vi har—vi inte längre kallar det för troll, så har vi fortfarande en mentalitet för 

flyktingar och invandrare idag, som vi skyller på när saker och ting går fel. 

 

D6: Oja. På en gång.  

 

L: Det är liksom, nej men, dom kan man inte bo grannar med, eller, nja, men, bor man i ett 

område där det är många såna, så är det ett problematiskt område. Och man ser så himla 

tydligt att det handlar om det här utanförskapet, mot nånting som är annorlunda mot en 

själv. Och det är ju jätteintressant. Och hade—jag tänker att, hade man berättat historierna 

för barnen om troll så tror jag att dom har—jag menar, barn är ju inte korkade. Dom hade ju 

säkert förstått att det finns ett samband, att… att förut när vi inte hade kanske så mycket folk 

ifrån utlandet så… vi måste ju fortfarande skylla våra fel och brister på nån annan, och då 

skyller vi på trollen.  

 

D5: Så finns det nättroll också. [Skratt.] 
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L: Ja, precis, det finns nättroll! Det är roligt att vi kallar dom för troll—det är ju också… jag 

är väldigt fascinerad av troll i det att dom flesta andra väsen visar vi nån typ av respekt för, 

även om dom är onda eller goda… jag tror att dom flesta är neutrala så, men… dom flesta har 

vi ju nån typ av respekt gentemot, men inte trollen. 

 

D5: Nej. 

 

L: Det är klart att man ska… ja men, man ska ta, liksom… låna man nånting så ska man 

lämna tillbaka i samma skick och allt det här, men… dom var ju, som sagt, litegrann det 

svarta fåret och var det nånting som… som gick fel, ja, då var det troll. Var det nån som var 

annorlunda, ja, då var det ett troll.  

 

D6: Ofta så fördummar man ju troll också.  

 

L: Ja. 

 

D6: Dom är dumma och otympliga och bara lufsar runt och— 

 

L: Fula och— 

 

D6: Fula och va, höhöhö, jag fattar ingenting, dooh! 

 

L: Om dom inte är alldeles för fina, för då är det ju det som är fel istället, att nej, men så är 

dom ju för snygga, liksom.  

 

D6: Det är ju typiskt såhär, vara lagom. 

 

L: Ja, visst. 

 

D6: Inte sticka ut och va liksom— 

 

L: Jantelagen, finns hårt där, ja. Och det… det tycker jag är väldigt intressant, hur vi… hur vi 

har gett—det är ju liksom slaskhinken, på nå vis… slasktratten. Det är… det är trollen. Ja… 

jag tänkte att, vi stänger av den här inspelningen nu. 

 

[Inspelningen avslutas.] 

 

[Intervjun avslutas.] 

  


