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Abstract 

This thesis aims to look at the folktales surrounding the Swedish cunning folk to see how 

these reflect the society in which they were told. By analysing these folktales I have attempted 

to find patterns in how people spoke of the cunning folk in different situations in life. I have 

also looked at how these folktales can be said to mirror the societal structures of their day. 

What people say about the cunning folk can show the mentality of the society in which these 

stories were told. This in turn can give a view in to the structures of society as these are the 

foundations for the collective mentality.  

By analysing the material I have come to the conclusion that people spoke of the cunning folk 

in both positive and negative ways. Their knowledge and skill were praised whilst their 

persons were treated with suspicion. These folktales also clearly mirror the societal structures 

of the day by showing where the cunning folk were needed and could thrive due to structural 

societal needs.  
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1 Inledning 

Det svenska bondesamhället var en plats där en stor mängd strukturer, både officiella och 

inofficiella, formade människors levnadsvillkor och det samhälle som omgav dem.1 En 

                                                   

1 Östling, Per-Anders, Blåkulla, magi och trolldomsprocesser: en folkloristisk studie av folkliga 

trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea hovrätts jurisdiktion 1597-1720, [Univ.], Diss. 

Uppsala : Univ., 2002,Uppsala, 2002. s. 208.  
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kategori av dessa människor var de kloka. De kloka var vanliga framför allt på landsbygden, 

på isolerade orter där människor hade minst kontakt med officiella statliga och samhälleliga 

kanaler.2   

Det fanns inga specifika krav på hur en klok skulle vara eller bete sig. De kunde vara gamla 

finngubbar i skogen, ens egen gamla moster eller till och med prostens dotter. Den bindande 

länken hos dessa människor som gjorde att de ansågs kloka var att de tillskrevs förmågor och 

kunskaper utöver det vanliga.3 Hur man talade om och relaterade till de kloka uppkom ur 

dåtidens samhällsstrukturer, samtidigt som de på sitt eget vis formade kommande 

generationers tankebanor och samhällen.4 

Det svenska bondesamhället var en plats där alla kände alla, det var också en plats där gamla 

seder och traditioner levde kvar längre än i städerna.5 Detta tankegods fördes vidare främst i 

muntlig form, som sägner och anekdotiska berättelser från gammelfarmors tid. Sägnerna var 

en form av underhållning som samtidigt lärde de unga lokal allmänbildning. De var också 

sedelärande och förde vidare ett tankesätt och mentaliteter från en generation till en annan.6 

På detta sätt kunde en berättelse som någon upplevt kopplas ihop med äldre tankegods och 

forma en trögflytande samhällsmentalitet.  

Genom dessa sägner så kan man se hur människor tänkte kring saker och ting, så som de 

kloka.7 Jag hoppas kunna se på vilket sätt man talade om de kloka i deras olika 

samhällsfunktioner och hur mentaliteten i sägnerna visar på de underbyggande strukturer som 

fanns i samhället. Det som människor talar om talas om av en anledning och denna anledning 

kan visa på vilka positioner, attityder och strukturer som berörde de kloka i det svenska 

bondesamhället.    

2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är framför allt att undersöka hur de kloka, alltså människor som 

ansågs ha någon form av övernaturliga krafter, eller kunna saker utöver det vanliga, beskrevs i 

                                                   

2 Tillhagen, Carl-Herman, Folklig läkekonst, 1977, s. 46, LTs förlag, Falköping. 
3 Tillhagen, s. 48. 
4 Oja, Linda, 'De kloka och renlärigheten', Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden., S. 301-327, 595-

597, 622-623, 2005.  
5 Tillhagen, s. 3. 
6Af Klintberg, Bengt, The types of the Swedish folk legend, 2010, Academia Scientarum Fennica, Helsingfors, s. 

13. 
7 Dégh, Linda, Legend and belief, 2001, Indiana University Press, Bloomington, s. 320. 
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olika funktioner i samhället och hur detta speglar samhälleliga strukturer. Genom att använda 

ett material bestående av nedtecknade folksägner kring de kloka och deras liv så hoppas jag 

kunna få klarhet i vilka samhällsfunktioner som de kloka fyllde och hur de beskrevs i dessa 

positioner. Jag ämnar göra detta genom att framför allt fokusera på tre områden där mitt 

material visar att de kloka tycks ha spelat en viktig samhällsroll, som sjukvårdsinstans som 

ordningsmakt och när de används i anstiftan av brott.  

Att titta på vilka funktioner som de kloka hade i samhället och hur de beskrevs kan säga något 

om det samhälle de, och deras grannar levde i. De beskrivningar av de kloka som finns i 

materialet kan också säga något om den attityd som man hade till kloka i olika sammanhang. 

Detta i sig visar på den roll som de spelade i den sociala och samhälleliga strukturen.  

Att de kloka under historien har existerat som en någorlunda separat och definierad grupp 

tyder på att de har varit en i någon mån utpräglad del av sitt samhälle. Detta innebär också att 

de har fyllt en funktion som inte har uppfyllts av andra grupper. Vilka dessa roller är och hur 

de har beskrivits är något som är mycket intressant att undersöka då det inte bara belyser en 

liten grupp människors plats i samhället, utan också det omkringliggande samhället i stort.  

Uppsatsens syfte är valt med flera tankar i beaktande. En av dem är ett stort personligt intresse 

i viken roll de kloka spelade i det svenska bondesamhället. En annan är att de kloka är en del 

av vår historia som inte är så välkänd. Att förstå vilka roller som de kloka hade i samhället 

kan hjälpa oss att förstå hur samhället fungerade på ett sätt som inte vanligen lyfts fram.     

3 Frågeställningar 

Uppsatsen är uppdelad i två frågeställningar. Detta för att ge en möjlighet att belysa de klokas 

roll i samhället genom att fokusera på olika funktioner som de kunde ha samt att se hur detta 

belyser strukturer i samhället. 

1. På vilket sätt beskrivs de kloka i sin roll som sjukvårdsinstans, som ordningsmakt och 

när de används i anstiftan av brott?  

2. Hur speglar sägnerna om de kloka den dåvarande samhällsstrukturen?  

Genom att besvara dessa frågeställningar så hoppas jag kunna skapa en tydligare förståelse för 

hur man talade i fråga om de funktioner som kloka hade i samhället och de strukturer som 

understödde dem.   
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4 Material 

För att besvara mina frågeställningar så har jag använt mig av material från Institutet för språk 

och folkminnes sägenkarta, som är ett onlinearkiv för folksägner.8 Detta material består av 

nedtecknade sägner från stora delar av Sverige. Materialet finns på internet och är därför 

lättillgängligt och tacksamt att arbeta med. Det nedtecknade sägenmaterialet är ett material 

som har goda möjligheter att hjälpa mig uppfylla uppsatsens syfte då det rör sig om vanliga 

människors berättelser om de kloka i olika situationer, något som i sin tur kan visa på vilka 

olika positioner de kloka hade i samhället och hur gemene man såg på dem i dessa positioner.   

Sägner har ofta förts vidare muntligt över generationer och speglar därmed även ett äldre 

samhälle och dess strukturer.9 Detta innebär att sägnerna oavsett nedteckningsdatum kan 

användas för att undersöka mentaliteter och uppfattningar som speglar ett äldre samhälle. 

Trots sägnernas nedteckningsår så är de alltså användbara för att titta på tankar och 

mentaliteter i det svenska bondesamhället.  

Jag har valt att fokusera på sägenkartans nationella material snarare än att titta vare sig lokalt 

eller internationellt. Anledningen till att jag valt att inte fokusera på till exempel enbart lokalt 

material är att det skulle ge en studie med mer begränsat resultat. Samtidigt så har jag valt att 

inte använda mig av sägenkartans internationella material då jag anser att det skulle kasta ett 

för stort nät över ämnet. Det material som finns tillgängligt via sägenkartan är stort, trots valet 

att bara använda nationellt material. Detta innebär att jag på grund av uppsatsens storlek och 

omfång har tvingats göra ett urval av detta material. Detta för att vaska fram sägner med 

relevans för denna uppsats syfte och frågeställningar.   

Att arbeta med denna typ av material medför positiva så väl som negativa sidor. Materialet är 

väl användbart för att undersöka människors inställningar och beskrivningar av de kloka 

vilket gör det mycket relevant för min undersökning. Att arbeta med sägenmaterial medför 

dock vissa utmaningar. En av dessa utmaningar är bristen på bakgrundsinformation. Den 

information som sägenkartan ger kring sina sägner är framför allt när de nedtecknades och 

vem som berättade dem. Detta är viktig information men det säger till exempel ingenting om 

vilka dessa människor var vilket gör att det blir svårt att upptäcka om det framför allt rör sig 

om en viss typ av person i vissa samhällspositioner som valt att bli intervjuad. Sägner kan 

dessutom stundtals vara svårtolkade just eftersom den kringliggande informationen ofta inte 

                                                   

8 Institutet för språk och folkminne: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/places  
9 Dégh,2001, s. 322. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/places


7 

 

finns tillgänglig. Trots detta så menar jag att det är ett givande material som kan ge goda 

möjligheter att besvara mina frågeställningar, förutsätt att man är medveten om materialets 

möjliga brister.    

5 Metod 

För att analysera mitt material och besvara uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av 

en kvalitativ textanalys.10 Detta innebär att de texter som utgör mitt material har lästs igenom 

och analyserats för att finna en djupare mening i deras budskap än vad som står skrivet svart 

på vitt. Metoden jag valt att använda mig av fokuserar på de attityder man kan se i sägnerna 

och vad de säger om samhället. Genom närläsning av texterna menar jag mig kunna utröna 

hur man talade om kloka i samhället och i sina olika positioner, vilket i sin tur säger något om 

samhället i sin samtid.11   

I fråga om tillvägagångssätt så har jag börjat med att samla in mitt material, bestående av 

olika sägner kring de kloka. Materialet lästes sedan igenom och analyserades utefter min 

valda metod. Detta för att försöka finna svar på mina frågeställningar och därmed uppfylla 

uppsatsens syfte.  

Metoden jag har valt att använda är en kvalitativ sådan. Främst handlar det om eget intresse 

då jag finner kvalitativa analyser mer intressanta än kvantitativa sådana. Materialet lämpar sig 

också mycket bra för kvalitativa undersökningar. Naturligtvis skulle man med samma 

material också kunna utföra kvantitativa undersökningar men risken finns att de skulle kunna 

bli tämligen andefattiga i jämförelse med en kvalitativ studie. De frågeställningar som jag har 

valt att använda mig av har en kvalitativ skepnad och på grund av detta så bör även 

analysmetoden rimligen vara kvalitativ.  

Det vore långt ifrån omöjligt att tänka sig andra användbara metoder som materialet lämpar 

sig för. Om uppsatsens syfte intresserade sig mer för materialets narrativa innehåll så skulle 

en narrativanalys vara fruktbar.12 På samma sätt så skulle en ren innehållsanalys vara 

användbar om det bara var det uttalade innehållet i sägnerna som var av intresse.13 Även 

                                                   

10 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens makt och mening, 2018, Studentlitteratur, Lund. 
11 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter 2.0 [Elektronisk resurs] En introduktion 

till religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2010. S. 156 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-13993  
12 Bergström och Boréus, 2018, s. 51 
13 Bergström och Boréus, 2018, s. 104 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-13993
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hermeneutisk metod skulle ha kunnat vara ett alternativ. Men med det nuvarande 

uppsatssyftet, med intresse för sägnernas bakomliggande attityder och vad det kan säga om 

det dåtida samhället så lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys med fokus på attityder enligt 

min mening bäst.  

Naturligtvis finns det en möjlig problematik även med den valda metoden, trots dess 

användbarhet på materialet. Det rör sig om en kvalitativ metod vilket innebär att ett visst mått 

av tolkande i analysen är ofrånkomligt. Detta eftersom kvalitativa analyser i sin grund bygger 

på forskarens underbyggda tolkningar av materialet.14 En kritik som ofta lyfts mot kvalitativa 

metoder är att de har en högre grad av subjektivitet och därmed kan ses som mindre 

tillförlitliga.15 En tolkande metod ger dock en möjlighet att gå djupare in i materialet och 

förstå det på ett sätt som kvantitativa metoder helt enkelt inte tillåter. Fördelarna med detta 

kan i mångt och mycket sägas uppväga de negativa aspekterna associerade med en högre grad 

av tolkning.     

6 Teori 

Uppsatsens teoretiska bas ligger i ett teoribygge inspirerat av mentalitetshistorisk teori och 

strukturalistiska tankegångar. Jag har valt att kalla detta för mentalitetsteori.  

Denna teori lånar tankar från de kulturhistoriska fälten mentalitetshistoria och ny-

historicismen. Dessa teoritraditioner berör tanken om att mentalitet är något trögflytande i 

samhället som påverkar människors inställning, föreställningar och referensramar.16 Det 

handlar alltså om de delade tankevärldar som håller ihop samhällen. Från dessa traditioner har 

jag lånat tanken att det finns en, åtminstone till viss del, delad mentalitet som innehas av 

människor i samma samhälle. Denna mentalitet påverkar ett samhälles referensramar och 

därmed de upplevelser som uttrycks av det samhället.17 

Från strukturalistiska tankegångar har jag lånat tanken om att samhället kan analyseras i form 

av olika strukturer, som kan uppdelas i olika positioner för att organisera individ och grupp i 

                                                   

14 Svensson och Arvidsson, 2010, s. 157 
15 Svensson och Arvidsson, 2010, s. 156 
16 Östling, Per-Anders, Blåkulla, magi och trolldomsprocesser: en folkloristisk studie av folkliga 

trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea hovrätts jurisdiktion 1597-1720, [Univ.], Diss. 

Uppsala : Univ., 2002,Uppsala, 2002. S. 22 
17 Östling, 2002, s. 23 
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samhället.18 Strukturalistisk teori menar att samhället består av strukturer och menar dessutom 

att ett sätt som vi kan få syn på dessa strukturer och skaffa oss en förståelse för hur de 

fungerar är genom att undersöka hur människor talar om dem.19 De samtal som förs kring 

olika ämnen i ett samhälle kan alltså enligt denna teori säga något om hur samhället i stort är 

organiserat. Detta eftersom det finns en växelverkan mellan mentalitet och samhällsstruktur, 

där båda inverkar på varandra.20  

Teoribygget mentalitetsteori som jag valt att använda tar alltså inspiration från dessa olika 

teorier och sammankopplar dem. Teoribygget utgår ifrån att ett samhälle består av olika 

strukturer som påverkas av flera olika faktorer.21 Dessa strukturer samverkar för att skapa en 

samlad mentalitet hos individer i detta samhälle.22 Dessa mentaliteter är trögflytande och 

skapar bakgrund för de diskurser som förs i ett samhälle.23 Ett liknande teoribygge används av 

Pär-Anders Östling i hans folkloristiska studie Blåkulla, magi och trolldomsprocesser.24 

 Med hjälp av detta teoribygge hoppas jag kunna belysa hur vad man sa kring kloka i 

samhället speglar samhällets strukturer och mentaliteter. Analysen av detta är vad jag hoppas 

att teoribygget ska kunna vara en stabil grund för.  

En möjlig nackdel med att använda sig av ett eget teoribygge är att det kräver en större 

medvetenhet om vad hur och varför man kombinerar de teorier man valt att använda sig av. 

En stor fördel är naturligtvis att man kan belysa och använda sig av de mest fördelaktiga delar 

av flera teorier för at på bästa sätt förklara, belysa och analysera sitt material. I detta fall 

menar jag att fördelarna överväger nackdelarna då mentalitetsteori kan hjälpa mig att uppfylla 

uppsatsens syfte att undersöka hur de kloka talades om i olika samhällspositioner och vad det 

säger om inställningarna och samhället som omgav dem. genom att belysa både strukturer, 

mentalitet, samt hur dessa påverkar varandra.   

                                                   

18 Kjörup, Sören, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humaniora vetenskapsteori, 2 uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 301  
19 Svensson och Arvidsson, 2010, s. 155 
20 Svensson och Arvidsson, 2010, s. 156 
21 Kjörup, 2009, s. 310 
22 Östling,2002, s. 23 
23 Svensson och Arvidsson, 2010, s. 155 
24 Östling, 2002, s. 22 
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7 Tidigare forskning 

Flera tidigare forskningsarbeten har varit viktiga och intressanta som grund till denna uppsats. 

Detta gäller framför allt forskning kring kloka och samhället, både det sekulära och religiösa, 

samt forskning kring bondesamhällets mentalitet gentemot magi och klokskap. Även 

forskning rörande sägner i stort har varit användbar. 

Flera forskningsarbeten har undersökt de kloka i förhållande till religiösa strukturer och 

föreställningar i samhället, ett sådant arbete är Gunnar Granbergs artikel ”Kyrkan och 

folktron”.25 I detta arbete så undersöker Granberg hur kyrkan försökte påverka, och förhindra 

folktro och dess utövande. En stor del i detta utövande av folklig tro var användningen av 

kloka och deras kunskaper. Granberg kommer fram till att kyrkan hade svårt att påverka de 

folkliga föreställningarna och blandades med dem snarare än att ta över dess plats i 

människors liv.26 

Ett annat arbete som också fokuserar på liknande teman är Linda Ojas bok Varken gud eller 

natur.27 Oja lägger fokus på att undersöka hur synen på magi och folktro såg ut, och skilde 

sig, mellan de olika samhällsklasserna. Resultatet av arbetet visar att det fanns en stor skillnad 

i hur den utbildade borgarklassen och hur bondeklassen såg på magi. Oja visar att överklassen 

i större utsträckning såg magi som något negativt. De lägre samhällsklasserna på landsbygden 

var däremot mer positivt inställda till magi, framför allt det som de kallade för oskadlig magi, 

härtill räknades de klokas läkande och hjälpsamma förmågor.28  

En annan intressant text av Linda Oja är hennes artikel ”De kloka och renlärligheten”.29 i 

denna artikel så undersöker Oja skillnaden mellan hur kloka såg på sin verksamhet och hur 

den officiella statsmakten och kyrkan såg på saken. Oja undersöker framför allt frågan om de 

klokas magi ansågs ond. Hon kommer fram till att det fanns stor skillnad i hur de kloka själva 

beskrev sina förmågor gentemot hur de beskrevs från officiellt håll. Kyrkan och staten ansåg 

att de klokas krafter hämtades från djävulen och att de därför var brottslingar som stod utanför 

den kristna och samhälleliga gemenskapen. De kloka själva menade däremot i många fall att 

                                                   

25 Granberg, Gunnar, Folkdikt och folktro, 1978, s. 121, Liber, Lund 
26 Granberg, 1978, s. 125 
27 Oja, Linda, Varken Gud eller natur, 1999, Brutus Östlings bokförlag, Stockholm. 
28 Oja, 1999 s. 283 
29 Oja, Linda, 'De kloka och renlärigheten', Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden., S. 301-327, 595-

597, 622-623, 2005  
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deras konster inte var skadliga och i själva verket en gåva från Gud. På grund av detta så 

menade de kloka enligt Oja ofta själva att de var goda medborgare och fromma kristna.30 

En annan artikel av Oja där hon fokuserar på synen på magi under 1700-talet är ”upplysning 

och vidskepelse”.31 I detta arbete så undersöker Oja de förändrade attityderna till magi på 

1700-talet. Oja menar att det skedde en förändring, framför allt bland den lärda överklassen 

där magi gick från att ses som ett religiöst brott, till ett världsligt brott, till att betraktas som 

lurendrejeri. Oja visar att i början på 1700-talet så uppfattades magi som något verkligt som 

kunde vara farligt, i lärda kretsar började man sedan tvivla på verklighetshalten av magi vilket 

innebar att det kom att ses som skrock och lurendrejeri att söka och erbjuda magisk hjälp, 

snarare än djävulskt. Denna utveckling skedde framför allt i lärda kretsar och påverkade enligt 

Oja lagarna mer än det påverkade den vanlige bonden på landsbygden. Bland bönderna så 

levde äldre tiders syn på magi kvar under en längre tid.32  

Även Göran Malmstedts arbete Bondetro och kyrkoro behandlar den religiösa och sociala 

mentaliteten i samhället.33 Malmstedt undersöker hur människor uppfattade kyrkan och dess 

ritualer, samt skillnader mellan de lärdas religionsuppfattning och böndernas. Han undersöker 

också hur denna mentalitet tog sig till uttryck i handling i samband med gudstjänster och 

religiösa ritualer. Malmstedt visar på att det fanns en skillnad i hur de olika sociala klasserna 

uppfattade kyrkans budskap och ritualer. Folktro vid sidan av officiell kristenhet var vanligt 

och detta tog sig uttryck även i handling, så som att besöka kloka.34 

Dessa arbeten är intressanta för min undersökning då de tydliggör hur en av de ledande 

strukturerna i bondesamhället, kyrkan, påverkade människors värderingar kring magi och 

klokskap. Detta är något som är användbart som bakgrund för att förstå hur man talar om 

kloka och vad detta säger om de positioner de innehade i samhället.  

Ett annat arbete som tittar på samhällets syn på folktro och magi är Per- Anders Östlings bok 

Blåkulla, magi och trolldomsprocesser.35 I detta arbete så undersöker Östling hur anklagelser 

om magi formade mentaliteter i samhället och skapade en hotbild kring magi, och även 

                                                   

30 0ja, 2005, s. 326 
31 Oja, Linda, 'Upplysning och vidskepelse: synen på magi under 1700-talet', Dalarnas häxprocesser., S. 21-30, 

2000 
32 Oja, 2000, s 29 
33 Malmstedt, Göran, Bondetro och kyrkoro: religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige, Nordic Academic 

Press, Lund, 2002 
34 Malmstedt, 2002 s. 179 
35 Östling, 2002 
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klokskap. Östling visar hur tron på magi var en viktig och integrerad del av bondesamhället 

och hur den påverkade mentaliteter och handlingar. Detta gällde både användning av magiska 

hjälpmedel, så som de kloka, och fördömande av dem. Mentaliteten kring magi i 

bondesamhället skapade enligt Östling en splittring i samhället där magi både var hotfullt och 

användbart.36 

Två andra verk som också undersöker förhållandet mellan de kloka och samhället är Timothy 

Tangherlinis text How do you know she´s a witch?37 Och Laura Starks arbete Sorcerers and 

Their Social Context in 19th-20th Century Rural Finland.38 Båda dessa arbeten tittar på hur de 

kloka, och andra utövare av magi samverkade med samhället, i Finland och Danmark, och 

dess mentaliteter. Thangherlinis arbete visar att det fanns en förändring i användandet av 

ordet häxa mellan 1600 och 1700- talet. På 1600- talet så valde häxanklagade människor att 

försvara sig genom att kalla sig för kloka och framhäva skillnaden mellan vad de menade var 

ont häxeri och god klokskap. Efter häxhysterins utdöende så användes ordet häxa istället för 

att socialt stigmatisera kloka som ansågs missköta sig. Det användes också av kloka själva för 

att svartmåla konkurrerande kloka.39 Stark visar i sitt arbete att Finska kloka har haft en 

förhållandevis stark ställning, i jämförelse med de andra nordiska länderna, där de har varit en 

mer respekterad och accepterad del av samhället.40 

Ett sista verk som hanterar hur kloka relaterade till samhället är Carl- Herman Tillhagen s bok 

Folklig läkekonst.41 Tillhagen undersöker den mängd av huskurer och knep som de kloka 

använde sig av för att bota sjukdomar och relaterar detta till landsbygdens brist på läkare. Han 

menar att det folkliga kloka botandet hade en sådan stor betydelse eftersom samhället hade ett 

behov av sjukvård som inte kunde uppfyllas av officiellt utbildad medicinsk personal.42  

Samtliga dessa verk är intressanta för min undersökning då de belyser mentaliteter och 

strukturer i samhället rörande magi och klokskap. Detta ger en god grund för att analysera 

människors beskrivningar av de kloka i olika samhällspositioner.  

                                                   

36 Östling,2002,  s. 300 
37 Tangherlini, Timothy, How do you know she´s a witch?, Western Folklore, Vol. 59, No. 3/4 (Summer - 

Autumn, 2000), pp. 279-303 
38 Stark, Laura, Sorcerers and Their Social Context in 19th-20th Century Rural Finland, ARV: Nordic Yearbook 

of Folklore 63:7–29 (2007) 
39 Tangherlini 2000, s. 293 
40 Stark, 2007, s. 16 
41 Tillhagen, Carl-Herman, Folklig läkekonst, 1977, s. 46, LTs förlag, Falköping 
42 Tillhagen, 1977, s. 24 
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Jag har även influerats av tidigare forskning kring sägner. Två sådana verk är Linda Déghs 

text Legend and belief43 och The types of the Swedish folk legend44 av Bengt Af Klintberg.  

Dégh undersöker hur sägner kan förstås, utvecklas och användas i ett samhälle över tid. Hon 

visar på att sägner ofta är beroende av en samhällelig och tidsmässig kontext och att man 

måste ha förståelse för denna kontext för att kunna analysera betydelsen av en sägen45. 

Klintberg fokuserar i sitt arbete på att visa på den uppdelning i typer som finns bland sägner 

och visar på vanliga mönster och teman inom folktro.46 

Båda dessa verk är av intresse eftersom de belyser olika fasetter av sägenmaterial och olika 

problem och möjligheter som materialet har att erbjuda. Detta gör att de kan bidra till en 

bättre förståelse av materialet och dess kontext som kan förenkla uppsatsens analysarbete.   

8 Bakgrund 

Bondesamhället har under en stor del av den svenska historien varit en inbördes strukturerad 

och isolerad plats. En plats där äldre traditioner och levnadsförhållanden funnits kvar längre 

än i städerna.47 Det kunde vara långt mellan byarna och svårt att ta sig in till mer tätbebyggda 

områden. Detta skapade lokalsamhällen som var isolerade från varandra och där de man 

tvingades lita till var de egna grannarna.48 Det var inte varken omöjligt eller ovanligt att 

människor besökte andra byar och städer, men flera faktorer gjorde att det inte heller hörde till 

vanligheten att resa bort.   

De flesta människor på landsbygden var bönder. Detta innebar att de hade ett arbete som band 

dem vid hemmet för nödvändiga dagliga sysslor. Att resa bort innebar att tvingas lämna över 

skötseln av bland annat djuren till någon annan under den tid man var borta. Djuren var en 

livlina för många bönder vilket innebar att man ogärna lämnade dem ensamma, eller under 

någon annans vård.49  

Ekonomi var också en faktor som innebar att många som levde på landsbygden inte lämnade 

hemorten ofta. Att resa kostade pengar, även om man själv kunde ta sig till sin destination så 

tillkom ofta en utgift i form av boende, mat och stallplats för hästarna. Detta tillsammans med 

                                                   

43 Dégh, Linda, Legend and belief, 2001, Indiana University Press, Bloomington 
44 Af Klintberg, Bengt, The types of the Swedish folk legend, 2010, Academia Scientarum Fennica, Helsingfors 
45 Dégh, 2001,s. 101 
46 Af Klintberg,2010 s. 13 
47 Tillhagen,1977 s. 4 
48 Östling,2002 s. 207 
49 Malmstedt, 2002 s. 14 
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den tid man förlorade från sitt arbete gjorde att det kunde vara ekonomiskt svårt att resa 

längre sträckor.50 De fysiska vägförhållandena var inte heller alltid de bästa.51  

Dessa förhållanden skapade samhällen där många bott på samma plats i generationer. För att 

bondesamhället skulle fungera så behövde alla ha sin givna plats i samhällsstrukturen. 

Människor som bor isolerat och nära inpå varandra skapar samhällen där alla har en specifik 

funktion, eller flera, detta eftersom samhället formar sig efter de individer som existerar inom 

det.52 Tradition är mer trögrörligt än innovation.  

Flera samhällsstrukturer påverkade bondesamhället, både praktiskt och kulturellt. Den 

svenska staten och dess instanser var en sådan faktor.53 Även på landsbygden levde 

människor under de lagar som uppehölls av staten. Kanske kunde dessa stundtals kännas 

skilda från den dagliga verklighet som många människor mötte på landet men det var en 

faktor att förhålla sig till. Bysamhället måste till viss del anpassa sig för att passa in inom de 

ramar som det större övergripande samhället skapat. Detta gällde naturligtvis även frågor om 

normer och kring lag och rätt.54  

Bondesamhällets natur gav dock upphov till en dubbel uppsättning av normer och tankar 

kring moral och rättvisa. Vissa saker blev viktigare beroende på de levnadsförutsättningar 

man hade. Frågor gällande grannsämja och skydd av markgränser och boskap var till exempel 

viktigare på landsbygden än i städerna.55 Normer utgick från vad som var vanligt på den 

lokala platsen snarare än vad som var vanligt i hela landet. Detta eftersom normsystemen och 

traditionerna var lokala. De var ofta lika men med lokal färg.56  

En annan viktig instans, förutom staten när det kom till att forma samhället och påverka 

människors mentalitet var kyrkan.57 Den kristna kyrkan har under lång tid haft ett stort 

inflytande, mer så på landsbygden än i städerna.58 Kyrkan var ofta den centralt belägna 

byggnaden och det var där som människor träffades en gång i vecka och kunde mötas, 

                                                   

50 Tillhagen,1977 s. 27 
51 Östling,2002 s. 208 
52 Östling, 2002 s. 207 
53 Oja, 2000, s. 27 
54 Furuhagen, Björn, Från fjärdingsman till närpolis: en kortfattad svensk polishistoria, Polisutbildningen, Växjö 

universitet, Växjö, 2009 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-41388  
55 Furuhagen, 2009 s. 16 
56 Tillhagen, 1977 s. 7 
57 Malmstedt, 2002 s. 12 
58 Malmstedt, 2002 s. 14 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-41388
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diskutera och lösa inbördes konflikter.59 Kyrkliga ritualer skapade också mönster för livet och 

dess livsstadier. Prästen sågs ofta som en auktoritet och de värderingar som kyrkan 

förmedlade ansågs vara de som var rätta och riktiga.60 Detta skapade en hierarkisk struktur i 

samhället där kyrkans auktoritet ibland övervägde den sekulära statens, detta av den enkla 

anledningen att människor oftare mötte en präst än en statstjänsteman.   

Andra faktorer som formade livet på landsbygden var bristen på utomstående hjälp. Detta 

innebar att det till exempel fanns en stor brist på läkare på landsbygden.61 För att söka 

sjukvård så var många bönder tvungna att bege sig till större orter, om det fanns en 

provinsialläkare så hade han ofta stora områden att täcka vilket gjorde det omöjligt för alla att 

få den hjälp de behövde.62 Det var alltså svårt att ta sig till läkaren och dessutom dyrt. Detta 

gav upphov till lokala lösningar.  

Eftersom inga utbildade läkare fanns att tillgå så fick man ta vad man hade och använda sig av 

husmorsknep och andra traditionellt nedärvda lösningar.63 Detta gav upphov till en stark 

tradition av folklig läkekonst som var mycket viktig i många isolerade områden. En del kurer 

kunde människor göra själva men för mer specialiserade saker krävdes särskild kunskap. 

Detta var något som de kloka ansågs inneha, vilket gjorde dem till en viktig faktor när det 

kom till att bevara liv och lem i bondesamhället.64  

Ett annan officiell grupp som det var ont om på landsbygden var poliser. Fjärdingsmän och 

landsfiskaler var länge få och skulle täcka in stora områden. Många av dem arbetade 

dessutom endast som poliser på deltid.65 Detta innebar att polishjälp inte alltid gick att få i 

mindre ärenden eller så fort som den skulle behövas.66 Denna brist på officiell polis lede ofta 

till att bondesamhällets människor tvingades ta saken i egna händer och lösa lagtvister och 

brottsmål på egen hand inom byn. Detta innebar att man tog till andra än officiella metoder 

som man hade till sitt förfogande, även de kloka, för att avslöja brottslingar och återfå 

stöldgods.67  

                                                   

59 Oja, 1999, s. 288 
60 Granberg, 1978 s. 124 
61 Tillhagen,1977 s. 46 
62 Tillhagen, 1977s. 14 
63 Tillhagen, 1977s. 34 
64 Tilhagen. 1977s. 46 
65 Furuhagen, 2009 s. 17 
66 Östling, s. 246 
67 Oja, 2005, s. 325 
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Alla dessa faktorer skapade ett samhälle som var i mångt och mycket självgående och 

självförsörjande. Yttre påverkan på bysamhället var inte alltid nödvändig, eller ens önskad, 

för att samhällsgemenskapen skulle fungera. Detta innebar dock att det fanns en stark struktur 

och tydlig bild kring vad som var rätt och riktigt, samhället fungerade eftersom alla delar 

hängde ihop med varandra.68 Detta gav naturligtvis upphov till en stark lokalkultur och 

lokalhistoria. Hemortens historia fördes vidare genom generationerna via sägner och 

berättelser som på många sätt kan ha ansetts som lokal allmänbildning.69 Det rörde sig om 

kunskap som var nödvändig för att delta i det sociala sammanhanget och för att förstå de 

lokala reglerna.70 Detta är vad som gör sägner så intressanta då de visar på den mentalitet som 

fanns hos människor på landsbygden. Har man valt att föra vidare en berättelse så kan man 

anta att den har haft en viss typ av värde, kanske som lärdom eller som ren underhållning, 

men det faktum att den förts vidare visar på att det finns en koppling till de liv och tankebanor 

som fanns i det samhälle som den existerade i.71   

9 Resultat och analys 

9.1 På vilket sätt beskrivs de kloka i sin roll som sjukvårdsinstans, som 

ordningsmakt och när de används i anstiftan av brott?  
Den första frågeställning som kommer att hanteras i denna uppsats är frågan kring hur man 

talade om de kloka i olika samhällspositioner. Både tidigare forskning och mitt eget material 

har visat att det fanns flera funktioner i samhället som de kloka innehade, tre av dessa 

funktioner är vad denna frågeställning fokuserar på.72 Hur talade man om kloka i deras roll 

som sjukvårdsinstans, som ordningsmakt och när de används i anstiftan till brott? 

Materialet har flera exempel på hur de kloka talas om som sjukvårdsinstans.73 Attityderna 

gentemot de kloka i denna position verkar vara delad. Så här berättar en man från Bygdeå i 

Västerbotten:74 

Jag var i Luleå och arbeta, och jag kom ut för elakt en gång. Det brände åtminstone alldeles i ansiktet och 

illsved. Då gick jag till en käring där, som skulle förstå sej på sånt där, och hon sa jag skulle komma igen på 

                                                   

68 Östling, 2002s. 208 
69 Af klintberg, 1978s.14  
70 Dégh, 2001s. 312. 
71 Dégh, 2001s. 311. 
72 Tillhagen, 1977 s. 28 0ch Oja, 2005, s. 314. 
73 Informant: Johan Nordenmark, född 1856, upptecknat 1932. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50649.  
74 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s.5 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf  

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50649
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50649
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf
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kvällen efter arbetet. Då tog hon tre stenar, en ur luften, en ur jorden och en ur vattnet och hov in dem i 

järnspisen och elda dem röd, och så hade hon en vattenbalja och hov dem dit. Och stenen som var ur luften 

han for i småbitar, men de andra höll. Då hade jag råkat för i luften, sa hon. Och så fick jag dricka opp ett 

glas utav det där vattnet. "Resten gör jag själv", sa hon. — Blev ni bra? — Ja nog blev jag bra nog.75 

Denna sägenupptäckning visar på en mycket positiv attityd till de läkande kunskaper som de 

kloka besatt. Att mannen valde att gå till en klok med sin sjukdom visar att det fanns en tilltro 

till de klokas möjlighet att bota sjukdomar. Både materialet och tidigare forskning visar att det 

gäller sjukdomar som ansågs vara av både naturligt och övernaturligt slag.76 

Något annat som är intressant med denna berättelse, är det stora fokus som läggs på den 

metod som den kloka använder. Detta är något som återkommer i stora delar av materialet 

kring de kloka i sin funktion som sjukvårdsinstans. Sägnerna berättar om de olika metoder 

som används av kloka för att bota specifika sjukdomar.77 Den största tonvikten ligger inte på 

den övernaturliga gåvan de kloka ofta antas ha utan snarare på den mer praktiska 

läkemetoden.78 En informant från Hanhals i Halland berättar om en metod för att bota sjuka 

barn.79 ”För att bota skiver var det en gammal gubbe, som gick till kyrkogården efter mull. 

Helst skulle han ta den inne i kyrkan under predikstolen. Så la' man mullen i vatten och tvätta 

barnet med det.”80 

Även denna berättelse visar tydligt att talet kring de kloka ofta fokuserade på deras metoder. 

Här ser man att det fanns en tanke om att de kloka inte bara kunde bota sjukdomar, utan att de 

dessutom kunde göra det olika effektivt beroende på vilken metod och vilka ingredienser som 

användes.81 

Allt tal om de klokas läkekunskaper var dock inte positivt. Det finns flera sägner i materialet 

som målar kloka i ett mer negativt ljus. Detta rör då ofta inte direkt deras läkekunskaper utan 

                                                   

75  Informant: P.A Nilsson, född 1875, upptecknat 1931.  Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50703 . 
76 Tillhagen, 1977s. 129 
77 Informant: Berta Vik, född okänt, upptecknat 1929. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/49925  
78 Informant: Erik Olof Norlin, född okänt, upptecknat 1928. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50390/category/k  
79 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 12 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
80 Informant okänd, född 1861, upptecknad okänt. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53481  
81 Tillhagen, 1977s. 114. 

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50703
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50703
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/49925
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/49925
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50390/category/k
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50390/category/k
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53481
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53481
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fokuserar istället på den klokes person eller källan till hens krafter. Så här berättar en kvinna 

från Finspånga härad i Östergötland:82  

Gubbar som hade läst svartkonsthöcker fanns det gott om, och de fick gälla för läkare, vad de än dög till. Att 

söka en riktig läkare kom inte i fråga för vanligt folk. Låt mej se, jag är 98 år nu. Då var det nog 1871 som 

det gick en förskräcklig scharlakansfeber. Men tro inte, att någon sökte läkare! En del dog, bl.a. en av mina 

bröder. Då hade de där trollgubbarna en del att göra. Men ingen gick till trollgubbar utan att vara nödd till 

det.83 

Det är här tal om att de kloka får sin kunskap ifrån svartkonstböcker, något som var nära 

förknippat med djävulen i den folkliga mentaliteten enligt tidigare forskare.84 

Sägenupptäckningen visar också på en attityd kring de kloka som substitut till läkare, men 

som endast användes i nödfall.  

Till skillnad från tidigare sägner då de klokas förmåga verkar helt betrodd så visar denna 

sägenupptäckning på en misstänksamhet mot de kloka och deras kunskaper. Samtidigt så visar 

den tydligt att människor av olika anledningar valde att söka sig till kloka snarare än till 

läkare. Detta trotts den tveksamhet som materialet visar fanns kring, framför allt, 

gudaktigheten i att besöka kloka.85  

De negativa argument mot klokas läkarkunskaper som framkommer i materialet är främst 

gällande den eventuella syndighet som detta innebar. Det är tydligt i materialet att de kloka 

talades om som kunniga och hjälpsamma men också som möjliga utövare av djävulens 

kunskap. Det är oftast inte resultaten av de klokas helande som ifrågasätts utan snarare källan 

till deras krafter.86 

De klokas metoder beskrivs på ett sätt som visar att många människor hade en positiv tilltro 

till dem, men det verkar finnas en bakomliggande samhällelig mentalitet som ställer frågan 

om det är värt att bli kroppsligt helad om ens själ riskeras i processen.87 Detta tycks dock inte 

ha stoppat människor från att uppsöka kloka. När det kommer till hur man talade kring de 

                                                   

82 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 8 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf  
83 Informant: Matilda Fredrika Andersson, född 1851, upptecknat 1952. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55628/category/k  
84 Östling, 2002s. 65 
85 Informant: Anders Boström, född 1873, upptecknat 1931. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50794/category/k  
86 Informant: Matilda Johansson, född 1867, upptecknat 1955. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/57194  
87 Informant: Gullik Jonsson, född 1861, upptecknat 1946. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/239  
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kloka i deras roll som sjukvårdsinstans så kan man sammanfatta det som att den övergripande 

samhällsmentaliteten tycks ha varit positiva till tjänsten, oroliga för källan och fascinerade 

över metoden.88 

När det kommer till hur man talade om de kloka i en ordningsmaktsroll så framkommer vissa 

mönster i materialet. Sägnerna talar om hur de kloka används för uppgifter som idag skulle 

involvera polis. Detta gäller framför allt att stoppa tjuvar och att hitta försvunnet gods eller 

personer.89  

Något som det talas om när det kommer till de kloka som ordningsmakt är fastställning.90 

Fastställning innebär enligt tidigare forskning att den kloka på övernaturlig väg hindrar en 

brottsling, oftast en tjuv, från att lämna brottsplatsen med sitt byte.91 Så här berättar en man 

från Skepshult i Västergötland:92  

Borta i Roasjö bodde en gubbe, som kunde göra lite vad som helst. Han hade tjänt dräng på ett ställe, och där 

hade han fått lära sej av den bonden. Bonden intill var rik, men den här han var hos hade det väl inte så bra. 

Men så hade han ett så grant roveland ett år. Då var den där rike avundsjuk, så han skulle gå och stjäla rovor 

där en natt. Men den första rovan han högg tag i, så fick han bli stående där och hålle i den. Men så på 

morgonen gick bonden dit. "Ja, nu slipper du la stå och vakta mitt roveland längre", sa han. Och detta var 

riktigt sanning.93 

Det finns i flera av de sägner som uppgör materialet kring detta en nästan humoristisk ton.94 

De kloka beskrivs ofta som att de driver med den infångade, något vi kan se också i denna 

sägen där den kloke fäller en humoristisk kommentar till tjuven. En liknande sägen berättas av 

en man från Karlanda socken i Värmland:95 

                                                   

88 Informant: Johan Ekbom, född 1868, upptecknat 1926. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53978/category/k  
89 Informant: Nils Svensson, född 1861, upptecknat 1909. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53515/category/k  
90 Oja, 2005, s. 28. 
91 Östling, 2002s. 50 
92 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s.29 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
93 Informant: Per Johan Ludvig Benjaminsson i Skephult, Marks härad, Västergötland, född år 1859. Upptecknat 

år 1937 Sägenkartan: http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55052  
94 Informant: Johan Nordenmark, född 1856, upptecknat 1932. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53512/category/k  
95 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 17 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
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Mattes i Glasnäs kunde ”sätta fast” tjuvar, så de inte tog sig från stället. En gång ”sätte han fast” en tjuv vid 

ett järnlass, så att han fick stå och hålla i en järnstång en hel natt. På morgonen gick Mattes och tacka tjuven 

för att han hade vaktat lassen, så gav han tjuven brännvin på köpet.96 

Även i denna sägen ser vi att det talas om hur de kloka straffar tjuvar genom att tvinga dem att 

stå kvar med bytet över natten och sedan humoristiskt tackar dem för vakten. Ingen av de 

sägner i materialet talar om vad som händer efter att tjuvarna upptäckts, de visar inte på några 

mer långtgående konsekvenser än att bli av med det tänkta bytet och att bli tvingade att stå 

kvar på plats.  

Att det målas som moraliskt riktigt att ta saken i egna händer för att stoppa tjuvar kan sägas 

visa på att stöld var något mycket negativt och att det var så pass viktigt att få fast tjuvarna att 

alla metoder var tillåtna.97 Det visar också att de klokas metoder här ansågs som så viktiga att 

de inte ses som farliga eller oroväckande. 

En annan variant på sägen där de kloka agerar i ett syfte som ordningsmakten skulle användas 

till idag är i fall där tjuven redan kommit undan med sitt byte eller när någon försvunnit. 

Alltså fall där det handlar om att återfå något eller någon. Så här berättar en annan man från 

Skepshult i Västergötland:98 

Det var ett ställe där i Skephult (gården) de hette Anne-Majes. Där blev borta en lärftsbunke och en schal. 

Det var ett fruntimmer, som hade lagt in en schal där en gång de skulle gå till kyrkan. Medan de var borta, 

var där blivit stulet en lärftsbunke, och schalen var följder med. Det fruntimret gick å till en sån där klok. Ja, 

han frågte, om hon ville se tjuven och det ville hon väl. Och där blev bilden i en kittel - han hade slagit vatten 

i en kittel. Det var uppåt Kind den där bodde, men vad han hette, det minns jag inte. Om de då stötte till 

bilden, så fick de ett märke. Men det ville väl inte den här käringen göra, för det var en släkting till henne 

som hade tagit det.99 

Här kan vi se att metoden som används är att spå i vatten. Detta är något som återkommer 

flera gånger i materialet när det handlar om att hitta vad som är försvunnet eller att ta reda på 

vem som är tjuv.100 I denna sägen finns inte den humoristiska tonen som ofta framkom i 

                                                   

96 Informant: Sven Eriksson, född 1864, upptecknat 1933. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50832/category/k  
97 Tillhagen, 1977s. 243 
98 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 17 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
99 Informant: Anders Herman Andreasson Holmgren, född 1856, upptecknad 1937. Sägenkartan: 

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55047  
100 Informant: Kalle Knut, född 1826, upptecknad 1912. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56239/category/l  
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sägner kring fastställning. Här finns istället ett hot om fysisk skada mot tjuven. En liknande 

sägen berättas av en man från Kinna socken i Västergötland: 101 

Finnarna hade namn om sig att kunna trolla, men det fanns andra också. De var en gubbe som hette Bôlen. 

Han var inte finne, han var från Småland. En man hade sålt oxar på en marknad och sen förlorat pengarna. 

Han reste till Bôlen och denne sa: "Pengarna ska du få igen och den som tatt dem ska själv komma med dem. 

Men på ett villkor, du måste ha hin onde hos dig i tre dar". "Kan det inte göras på annat sätt?, sa mannen. 

"Nej", sa Bôlen. Då ville han inte, men visade honom då tjuven i vattnet och det var den han själv misstänkte. 

Men då han inte ville gå in på villkoren kunde han inte få igen pengarna.102 

Även denna sägen visar att det kunde finnas en hotbild i hur man talade om de klokas 

förmågor till att återföra stulet gods. Här gäller risken dock inte tjuven utan den som sökt den 

klokes tjänster. Metoden för identifierandet av tjuven är densamma som i den tidigare sägnen 

men här så finns det förutsättningar som måste mötas för att tjuvgodset ska återlämnas. Att 

koppla ihop de klokas krafter med djävulen är något som enligt både tidigare forskning och 

uppsatsens material var mycket vanligt.103 Detta var något som också syntes i materialet kring 

kloka som sjukvårdsinstans.104 Även här så gäller misstanken i första hand källan till de 

klokas kunskaper, snarare än tilltron till deras möjligheter att utföra de tjänster de anlitats för.   

När det kommer till hur man talade om kloka i en ordningsmaktsroll så kan man alltså se att 

det finns flera återkommande drag. När det kommer till att hindra potentiella tjuvar så är 

tonen lättsam och positivt inställda till de kloka, men i många andra fall så finns en oro kring 

vad de kloka kan göra mot brottslingen och varifrån denna kraft kommer.105  

När man talar kring de kloka när de används för anstiftan av brott så finns det också vissa 

mönster som uppkommer. Materialet visar på olika varianter av hur man talar om att de kloka 

används för att på magisk väg begå ett brott. Dessa brott kan vara allt ifrån att stjäla smör från 

en granne till att begå vad man skulle kunna kalla för kontraktmord.106  

                                                   

101 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 17 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
102 Informant: Sven Fredrik Svensson, född 1855, upptecknad 1934. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/54809/category/k  
103 Oja, 2005, s. 310 
104 Informant: Anders Boström, född 1873, upptecknad 1931. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50794/category/k  
105 Informant: Augusta Elander, född 1864, upptecknad 1936. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55241/category/k  
106 Informant: Fritz Nilsson, född 1879, upptecknad 1934. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56802  
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Det verkar dock finnas en skillnad i hur man talar om de kloka när de uppfyller denna 

samhällsfunktion, beroende på varför den kloke anlitats för att begå brottet. Så här berättar en 

man från Tiderum i Östergötland: 107 

Torparen berättade senare, hur han har sig åt för att bota bössan. Han gick till en gumma nånstans i Småland 

som hade rykte om sig att kunna lite av varje. Hon tog fram en bok som var så gammal, att bokstäverna var 

röda, och där läste hon, hur fallet skulle behandlas. Gumman kunde trolla på avstånd, och hon satte på 

bonden en sjukdom, så att han blev sängliggande. Frampå vårsidan var han så illa däran, att han inte kunde 

hålla sig längre utan nästan kröp iväg till torparen. När han kom in, tog han bössan från väggen. Då först 

släppte krämporna, och bössan blev duglig igen. På torparn var det heller inget fel, utan han kunde hålla på 

med sin jakt.108 

Här talar man om att den kloka anlitats för att bestraffa en man som förgjort någons bössa.109 

Det är alltså fråga om att den kloka anlitats för att göra någon illa i syfte att hämnas. Denna 

sägen visar inga tecken på att man var negativt inställd till att de kloka användes på detta sätt. 

Trots att det var otillåtet att skada någon, även på magisk väg, så verkar samhällsmentaliteten 

vara att det är helt i sin ordning att anlita kloka för att hämnas en oförrätt.110 

En annan grupp av sägner där samhällsmentaliteten tycks ha varit tillåtande mot att använda 

de kloka för att på magisk väg begå brott är när det handlar om att skada någon innan man 

själv blir skadad. Ett vanligt exempel på detta som återkommer flera gånger i materialet är hur 

man använder kloka för att på avstånd döda någon som är på väg för att mörda en själv. Så 

här berättar en person från Otterstad socken i Västergötland:111 

 En präst hade förlovat sig med en flicka [i Finland], ock när han for hem till Sverge, sa hännes fader till 

honom, att om han icke kom tillbaka inom år, så var han olycklig. Ock när årsdagen kom, blev han 

bekymrad, för han var rädd för gubbens hotelse. Men så mötte han en finnegubbe, som frågte, vad han var 

ledsen för. Då talte han om det. "Jag skall jälpa dig", sa gubben. Ock så bar de in vatten i en så. Då bad 

gubben, att prästen skulle titta i vattnet. Det gjorde han. Då frågte gubben, om han ser något. "Jag ser ett stort 

bärg, ock en gubbe kommer upp på bärget med en bössa." — "Tag din bössa ock skjut, innan han hinner att 

                                                   

107 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 33 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
108 Informant: Axel Josef Ramstedt, född 1892, upptecknat 1940. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56212  
109 Östling, 2002 s. 84 
110 Östling, 2002s. 47 
111 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 25 
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skjuta", sa gubben. Ock prästen sköt i vattnet, ock gubben föll ned för bärget. Hade icke prästen varit så 

kvick att skjuta, så hade gubben skjutit honom.112 

Här är det en situation där den kloke blir instrumentell för att brottet ska ske. Även i denna 

sägen så verkar det finnas en positiv eller praktisk bild av de klokas förmågor. Trots att det 

tydligt visar att man talade om att de kloka hade möjlighet att begå mord på avstånd så visar 

sägnen inte på någon rädsla kring detta. De kloka beskrivs istället som hjälpsamma och deras 

tjänster som försvarbara.113 

Andra sägner visar på att det också fanns en mer negativ sida till hur man talade om klokas 

förmåga att begå brott på andras uppmaning. Så här berättar en person från Vitsands socken i 

Värmland:114 

I Kristinefors hade de en gång en brukspatron, som var så hatad av folket, att de fick en finngumma att sätta 

döden på honom. Hon skaffade sig hår av honom och bitar av hans kläder och offrade på ett ställe i 

Mangslidälven. Hon lade in håret i ett knyte, som hon hade gjort av klädbitarna, och så hade hon väl stenar i 

också, så att det blev på botten. Brukspatronen blev mycket sjuk, så att han begrep, att han var utsatt för 

trolldom. Han kallade till sig en annan finngumma. Hon talade om för honom, att sjukdomen hade blivit "satt 

på honom" och att han skulle kunna bli bra, om hon kunde få upp offerknytet. Hon kunde säga ungefär var 

det var nedsänkt också. Men de fick aldrig upp det, utan patron dog. Finnarna for mycket med sådan där 

trolldom förr, och en del gör det kanske än. I min barndom talade de mycket om dem och var rädda för dem, 

och det är nog så med folket här omkring än i dag, att de har mer respekt för finnarna än för annat folk. 

Finnarna kunde "sätta skott" åt människor och djur på långt håll, och det var väl mest därför som folk ville 

undvika att komma i ovänskap med dem. Men desamma, som hade makt att förstöra, kunde också bota. Det 

berodde precis på hur de var sinnade.115 

I detta fall så visar sägnen på ett mått av negativitet och oro kring de klokas kunskaper och 

deras möjligheter att begå brott på beställning. Oron verkar gälla hur pass mycket man kunde 

lita på de klokas sinnelag och villighet att begå brott.116 Det är alltså inte nödvändigtvis den 

funktion som de kloka hade som ses som problematisk utan snarare det faktum att de kloka 

själva inte sågs som helt pålitliga.  

                                                   

112 Informant: okänd, född okänd, upptecknat okänt. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-
oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53683  
113 Informant: Lars Olsson, född 1799, upptecknat okänt. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/52371  
114 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 38 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
115 Informant: okänd, född okänd, upptecknat okänd. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/54349/category/k  
116 Informant: Johannes Ekberg, född 1867, upptecknad 1943. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56796/category/k  
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Att sägnerna visar på en positiv ton när det kommer till kloka och deras användning för 

anstiftan av brott skulle kunna bero på den dåtida samhällsordningen. Det var som tidigare 

nämnt ont om poliser och det fanns inte alltid ett officiellt sätt att ställa en brottsling till 

svars.117 Detta skulle mycket väl ha kunnat bidra till att det fanns en mer tillåtande attityd 

kring att söka de klokas hjälp för att få hämnd, även om det skedde med olagliga medel.    

9.2 Hur speglar sägnerna om de kloka den dåvarande samhällsstrukturen? 
Uppsatsens andra frågeställning handlar om på vilket sätt sägnerna kan sägas spegla dåtidens 

rådande samhällsstrukturer. Flera strukturer påverkade dåtidens samhälle, och därmed 

dåtidens samhällsmentalitet. Dessa var bland annat bristen på organiserad officiell hjälp så 

som sjukvård och polismyndighet.118 De var också närvaron av starka institutioner i form av 

den kristna kyrkan.119 

Dessa olika faktorer var det som skapade grundförutsättningarna för människors liv i Sveriges 

bondesamhälle.120 Tidigare forskning har visat på att dessa olika strukturer i samhället hade 

stor inverkan på människors sätt att tänka och hantera sina liv och sin vardag.121 Flera av de 

sägner som uppgör denna uppsats material relaterar direkt till saknad eller påverkan av någon 

av dessa strukturer. Så här berättar en man från Ekshärads socken i Värmland:122 

När det var någon sjuk förr i världen så skickade de inte efter doktorn utan istället skickade de efter någon 

klok gubbe. De brukade bo någonstans uppe i skogen och för det mesta var de av finnsläkt. Ibland reste de 

långa vägar för att träffa en sådan. Jag har hört att på 1840-talet reste de mycket härifrån Älvdalen upp till 

Gudbrandsdalen för att träffa en klok gubbe som de kallade ”Vise Per”. Om det var någon som bröt armen ur 

led eller så, så fanns det alltid någon gubbe som kunde med att dra den rätt igen. Spjälka ben kunde de också. 

Annars begagnade de mest läsningar. Stämma blod var det en del som hade rykte om sig att kunna även i min 

ungdom.123 

Här är det tydligt tal om att de kloka valdes framför etablerade läkare. Detta kan mycket väl 

komma sig av flera anledningar. Läkare var både dyra och få, vilket gjorde det svårt för 

vanliga människor att ta sig till dem.124 Här verkar det dock inte röra sig om ett problem med 

                                                   

117 Furuhagen, 2009s. 16.  
118 Furuhagen, 2009s. 17 och Tillhagen, 1977s. 3. 
119 Malmstedt 2002s. 11 
120 Oja, 1999, s. 188 
121 Östling, 2002 s. 207 
122 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011,s. 7 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
123 Informant: Johan Ekblom, född 1868, upptecknad 1926. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53978/category/k  
124 Tillhagen, 1977s. 52. 
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avstånd då informanten berättar om att människor åker långa vägar för att träffa denne kloke. 

Kanske rör det sig istället om en ekonomisk fråga.125   

En annan möjlighet är att de kloka helt enkelt var mer betrodda eftersom de var de som 

vanliga människor på landsbygden hade erfarenhet av. Det fanns tydligt, enligt både mitt 

material och tidigare forskning ett etablerat system på landsbygden för att söka hjälp från de 

kloka.126 Detta visar på hur sägnerna speglar dåtidens samhällsstrukturer genom att visa på 

den mentalitet de skapade. En mentalitet där de kloka litades till över utbildade doktorer, 

eftersom samhällsstrukturerna gjorde det långt svårare att komma i kontakt med en sådan.127 

Något som materialet också visar är att de kloka kunde vara lite vem som helst som sades ha 

kunskaper utöver det vanliga. Många människor i materialet hävdar sig till exempel vara nära 

släkt med en klok.128 Detta är naturligtvis något som kan hjälpa till att förklara några av de 

positiva drag som tycks ha funnits i mentaliteten kring kloka. Så här berättar en man från Kisa 

i Östergötland:129 

Det här pekfingret, är inte det fint ihopläkt? Jag tycker inte, att det är ett dugg sämre läkt än den här armen, 

och den är ändå amputerad på ett lasarett av en utlärd läkare för bara 20 år sedan. Men när jag miste fingret, 

fanns ingen doktor till hands, för det är hela 81 år sen dess. Det var inte lätt att komma till en läkare på den 

tiden, och inte heller var det vanligt. Min bror, som var ett och ett halvt år äldre än jag, stod och högg med en 

yxa på en träbit. Jag skulle visa honom, var han skulle hugga. Innan han hade hunnit hejda yxan, var fingret 

avhugget. Jag gick inte in på en god stund, för att ingen skulle se, att jag hade mist ett finger. Men det vart 

naturligtvis upptäckt ändå. Mor min fläkte upp en röksvamp och trädde den över fingertoppen, och där fick 

den sitta en dag. Men sen började en plågotid. Varenda dag skulle fingertoppen smörjas med rigabalsam och 

myrrhatinktur. Det sved som eld. Far min måste hålla i mig, när mor hällde på medikamenterna, för det var 

mor som stod för kunskaperna i läkekonsten. Till sist var fingret läkt, men jag skulle tro, att en läkare nu för 

tiden skulle döma ut metoden.130 

Många av de samhällsstrukturer som fanns på landsbygden var märkta av avsaknaden av 

officiella kanaler. Detta gjorde att grannarna och den egna familjen blev en av de viktigaste 

faktorerna för samarbete och hjälp.131 De kloka som själva bor på landsbygden är del av dessa 

                                                   

125 Tillhagen, 1977s. 23 
126 Tillhagen, 1977s. 46 
127 Oja, 2005, s. 302 
128 Informant: Jonas Selander, född 1876, upptecknat 1983. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50438/category/k  
129 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 17 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
130 Informant: Johan Viktor Johansson, född 1855, upptecknat okänt. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55903/category/k  
131 Oja, 2005, s. 308 

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50438/category/k
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50438/category/k
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55903/category/k
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/55903/category/k


26 

 

samhällsstrukturer och blir på så sätt viktiga och till viss del accepterade av den allmänna 

mentaliteten. Det som tycks göra att de kloka inte helt accepteras av sin samtid är att de 

krockar med en annan viktig mentalitetsskapande samhällsfunktion, nämligen kyrkan.132  

Kyrkan var enligt flera tidigare forskare en mycket viktig del av samhällsklimatet i det 

svenska bondesamhället.133 Kyrkans ståndpunkt när det gällde kloka var att de till olika grad 

hade frångått den rätta kristna vägen. Detta tolkades antingen som att de helt vänt sig ifrån 

kyrkan och ingått förbund med djävulen eller som att de helt enkelt var missriktade, eller 

okunniga i sin tro.134 

Att kyrkan var en samhällsstruktur som formade mentaliteter är tydligt att se i materialet där 

många av de attityder som kommer fram kring kloka direkt speglar de dåtida 

samhällsstrukturerna. Så här berättar en man från Anundsjö socken i Ångermanland:135 

I Gallsätt i Ullånger var det en gång en trollgubb, som skulle vara svår. En bonde hade mist en märr en gång, 

och då gick han till den där och ville veta var hon fanns, för han trodde att hon var stulen. Ja, sa gubben, i 

kväll kunde int han göra något åt det, men i morgon bitti skulle han tala om det. Bonden gick då in i ett lir 

(lider) och la sej i höet, men han las Fader vår för sej. Vid midnatt då fick han si den här trollskapsgubben 

kom och gick tri värv ansönsch (motsols) kring en röne (rönn) på gårn och blistere (visslade). Men ingen 

kom. Då gick han in, och på en stund till kom han ut och gjorde likadant, men ingen kom. Tredje gången 

kom han och gjorde på samma vis, och då kom det en som körde med två hästar över trea (träden) och gåla. 

"Du har vöre länge", sa gubben. "Ja, ja har vöre ti ett boställ och höll på hjälpa en jänta ta livet av ett barn", 

sa gamkärn. "Feck du nå där borta då?" fråga gubben. "Nä, det var en gamkäring som kom, så det vart int 

nå", sa gamkärn. Då nämnde gubben namnet på den här bonden och fråga, var han hade hästen nånstans. Jo, 

han låg i en kallkälla och hade drunknat. Källan var så stor, så han hade farit ner hel och hållen. Men 

gamkärn sa åt gubben att bonden låg inni lire. "Gå dit och vri harsn (halsen) av honom då", sa gubben. "Nä, 

det har int jag rättighet till", sa gammeln, "för han har läst Fader vår för sej."136 

Kyrkan talade om de kloka som i förbund med djävulen och som utövare av okristlig magi. 

De beskrevs som en fara för samhället och andra människor.137 I denna sägenupptäckning så 

är det tydligt att kyrkans strukturer påverkar människors syn på de kloka. Den kloke beskrivs 

                                                   

132 Östling, 2002s. 75 
133 Oja, 1999, s. 79. 
134 Oja, 2000, s. 28. 
135 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 1 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
136 Informant: Kristoffer Bredin, född 1849, upptecknat 1928. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/51225/category/k  
137 Oja, 1999, s. 234. 
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som i förbund med onda makter, och det är endast bondens gudfruktighet i att läsa fader vår 

som räddar honom.  

Det är här tydligt att även den negativa mentalitet som sägnerna visar uppkommer ur de 

samhällsstrukturer som formade människors liv. De strukturer som var grundförutsättningen 

för människors liv formade deras tankevärld, vilket i sin tur gör att dessa mentaliteter blir 

synliga i de sägner som de för vidare, sägner som i sin tur formar nästkommande 

generationers mentalitet och samhälle.138  

Att framför allt de sägner som målar kloka i ett negativt ljus speglar kyrkans 

samhällsformande natur är tydligt på många ställen i materialet. Tidigare forskare har också 

lyft kyrkans roll i att styra de folkliga föreställningarna kring de kloka.139 I flera sägner 

berättas om hur det anses syndigt att söka hjälp av kloka, så här berättar en man ifrån 

Ekshärads socken i Värmland:140 

Vi hade en märr som hade fått ”magreva” (kolik) och de hade tagit henne ur spiltan så att hon låg ute på 

stallgolvet och kastade sig. Då skickade de efter en sådan där klok gubbe som hette Jon och när han kom så 

ville han ha en brännvinsbutelj. När han hade fått den så vände han sig halvt ifrån oss andra och höll buteljen 

för mun och muttrade och muttrade men han drack inte något. När jag såg det där så blev jag liksom kall över 

hela kroppen för jag hade läst katekesen och visste att det där var signerier och syndigt.141 

Samhällsmentaliteten att de kloka var syndiga speglade alltså det strukturella inflytande som 

kyrkan och kristendomen hade.142 Det finns dock fall där man kan se en konflikt mellan den 

mentalitet som skapas av de kyrkliga strukturerna och de som skapas av bristen på annan 

organiserad hjälp. I dessa situationer så speglar sägenuppteckningarna denna delade 

mentalitet, som i sin tur speglar den delade samhällsstrukturen. Så här berättar en annan man 

från Ekshärads socken:  

Att det finns de som kan trolla. Det är så säkert som helst. Det finns två slag utav trolldom. Det är en grövre 

sort som satan har hand om och på det viset kan man inte trolla om man inte försvär sig till honom. Men det 

är mest bara till ont, som den trolldomen begagnas, men de som har lärt sig den och försvurit sig åt satan de 

har ingenting ont utav det för de blir förhärdade. Men så finns det en slags trolldom som sker med Guds hjälp 

och den är ingen synd. Jag har fått lära mig en hel hop trolldom men jag har aldrig brytt mig om att använda 

                                                   

138 Dégh,2001 s. 311. 
139 Thangerlini, 2000s. 12. 
140 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 17 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
141 Informant: Johan Ekblom, född 1868, upptecknad 1926. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/53978  
142 Östling, 2002s. 75 
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den. Men far min kunde trolla och han lärde mig en del och svärfar min han var den värsta trollgubbe som 

fanns.143 

Här tyder materialet på en typ av förlikande mellan de syndiga kloka som kyrkan talar om och 

den hjälp man ändå kunde få av dem. Denna typ av utsagor vittnar om att man hade svårt att 

förlika sig med att den praktiska nytta man fick från kloka, som uppkom ur strukturella behov, 

skulle komma ifrån djävulen. Om de klokas kraft skulle vara något gott så måste den alltså 

istället komma från Gud.144 På detta sätt så finns det alltså tal om två olika typer av 

övernaturligt kunnande i den dåtida samhälsmentaliteten.  

Detta är också något som lyfts av flera tidigare forskare som påpekar att de gånger som kloka 

ställdes inför rätta för utövande av magi så var det många av de anklagade som använde sig av 

denna tvådelade magibeskrivning som försvar.145 De menade att de inte utförde djävulens 

verk utan sa att de hjälpte människor i Guds namn.146 

Som tidigare nämnt så visar materialet att sägnerna kring de klokas roll som botare speglade 

de rådande samhällsförhållandena. På samma sätt så kan man se en spegling i bristen på 

organiserad ordningsmakt och hur sägnerna beskriver de kloka i dessa positioner.147 Om 

kyrkans strukturer bidrog till en negativ samhällsmentalitet kring kloka som är synlig i 

materialet, så bidrog bristen på poliser till det motsatta.  

 Sägner där de kloka agerar i syfte att förhindra eller bestraffa brott målar till övervägande del 

de kloka i ett positivt ljus. Det talas om hur de kloka hjälper till att återfå stulet gods, hitta 

försvunna kor och återställa förgjorda gevär.148 Det är alltså tydligt i sägnerna att de kloka 

användes istället för en mer officiell ordningsmakt vid denna typ av händelse. Detta kan bero 

på flera saker. Bristen på poliser, och att många av de poliser som fans endast arbetade på 

deltid, kan säkert ha varit en viktig faktor.149 

De samhällsstrukturer som fanns i bondesamhället gjorde också att vissa typer av brott blev 

viktigare än andra och att en del saker som kanske inte ens var brottsliga betraktades som så 

störande för grannfriden att något måste göras. Dessa samhälleliga processer skapade det 

                                                   

143 Informant: Magnus Andersson, född 1843, upptecknad 1926. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/54020  
144 Stark, 2007s. 15 
145 Oja, 2000, s. 304. 
146 Thangerlini, 2000s. 7 
147 Furuhagen,2009 s. 14. 
148 Östling,2002 s. 246. 
149 Furuhagen,2009 s. 16. 
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utrymme för de kloka att agera på det sätt som vi ser i sägenupptäckningarna.150 Så här 

berättar en man från Tjällmo socken i Östergötland:151 

När rävjägaren hade lämnat betalningen, fick han gå in i ett mörkt rum. Där stod en glaskula på ett bord. — 

Nu ska du få si, vem som har sänkt båten för dej, sa trollgubben. Jägaren såg tydligt i glaskulan, att det var 

just den som han trodde. - Känner du igen honom, frågade trollgubben. — Jodå. — Va vill du, att ja ska göra 

ve'n? — Om du kan göra så, att han inte hör tjäder på lek, så är jag belåten. Det säger sig självt att 

trollgubben kunde göra en så enkel sak. Efter den dagen var medtävlaren lomhörd, och det grundligt. Om en 

tjäder hade spelat rakt i örat på honom, så hade han inte hört ett ljud, sa mycket är säkert. Det finns de som 

kan intyga det, men vilka, ja, det kan göra detsamma för den här gången.152 

Denna sägen visar på hur en klok används för att både identifiera och straffa någon som 

begått ett brott. Denna typ av sägen är vanlig i materialet. Att det fanns utrymme för den 

kloke att göra detta speglar att det fanns en lucka i den officiella ordningsmaktsstrukturen som 

bidrog till användningen av kloka på detta sätt.153  

Något annat som visas i flera sägner är att den kloke ofta låter brottsoffret välja vilket straff 

som den skyldige ska få, detta är något som även lyfts av tidigare forskare.154 Det skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att de kloka anlitades istället för polis. Det kan också ha 

varit så att man inte ville utsätta sin granne för det spektakel som en polisutredning skulle 

vara, samt riskera att de hamnade i fängelse.155 Om man inte ansåg att brottet var tillräckligt 

allvarligt för detta så kan det ha varit så att de kloka var ett alternativ som hade större 

möjligheter att bevara grannsämjan.  

Det finns flera sägner där det verkar som om brottsoffrets rätt till hämnd, i 

samhällsmentaliteten gick så långt som till mord på den skyldige.156 Detta verkar oftast ha 

skett när brottslingen var någon utomstående, gärna från en minoritetsbefolkning. Så här 

berättar en kvinna ifrån Junsele socken i Ångermanland:157 

                                                   

150 Stark, 2007s. 17 
151 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011,s. 34 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/130/varia2011_43.pdf 
152 Informant: Karl Hjalmar Johansson, född 1896, upptecknad 1946 Sägenkartan: http://www.isof.se/om-
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153 Tillhagen, 1977s. 88. 
154 Stark,2007 s. 7. 
155 Furuhagen, 2009s. 18. 
156 Informant: Fritz Nilsson, född 1879, upptecknat 1934. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56802  
157 Riksantikvariatämbetet, Förtäckning över städer och socknar, 2011, s. 16 
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I Resele var det en som blev sjuk, och ingen doktor kunde hjälpa honom. Då vände dom sig till en trollgubbe, 

och han sa att det var en lapp som rådde för det. Och så tog han och rita upp en lapp på väggen, och så bad 

han pojken — det var en son till den som var sjuk, som var dit — att han skulle skjuta på honom. Han ville 

inte först, men så tyckte han att det var väl inte något farligt att skjuta på en tocken bild, så han sköt. Och det 

blev en bloddroppe på väggen. Pojken hade blivit nästan vansinnig då han såg det. Men karlen han blev frisk. 

Men nästa vår, då lapparna kom ner, var inte gubben med. Dom frågade efter honom, men då svarade 

lapparna att han hade blivit skjuten uppe i fjället.158 

Här verkar det finnas blandade känslor kring den klokes beteende. Vad man kan se är dock att 

det läggs en tonvikt på att offret som ansågs vara utsatt för magisk sjukdom blev frisk. Det 

finns inte heller någon antydan till att varken den kloke eller pojken som sköt gjorde något 

brottsligt eller borde straffas för mordet på samen.159 Det talas om att pojken blev mycket 

upprörd över det hela, men ingenstans talar man om att det var fel sak att göra.  

Det finns i materialet flera liknande sägner där någon person från en minoritetsbefolkning, 

ofta finnar eller samer, har gjort någon sjuk och den kloke botar den sjuke genom att på 

magisk väg mörda den skyldige. Att dessa sägner så ofta gäller just personer från 

minoritetsgrupper är också en tydlig spegling av dåtida samhällsstrukturer.160 

Bondesamhället var i sin natur isolerat och man var beroende av de som var närmast.161 På 

grund av detta så är det inte konstigt att man var kritisk till utomstående, och särskilt till 

minoritetsgrupper, som även samhället i stort var misstänksamma mot.162 Här är det alltså två 

olika samhällsstrukturer som bidrar till mentaliteten kring de kloka. Samhällets övergripande 

misstro mot minoritetsgrupper i allmänhet och bristen på officiell hjälp.  

Detta skapade en situation där sjukdom förklarades med magi, misstro mot minoritetsgrupper 

gjorde att de blev utpekade som brottslingar och bristen på polis gjorde dels att man inte 

uppsökte dem, samt att man vågade ta livet av någon, på magisk väg, utan att oroa sig för 

officiella repressalier. Att försöka skada någon med hjälp av trolldom var länge olagligt och 

att det ändå skedde är ett tydligt tecken på den samhällsmentalitet som uppstod i bristen på en 

tillgänglig och tillförlitlig ordningsmakt.163   

                                                   

158 Informant: Eva Sjökvist, född 1862, upptecknad, 1928. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50628  
159 Informant: Eva Sjökvist, född 1862, upptecknad, 1928. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50628  
160 Thillhagen, 1977s. 50. 
161 Östling, 2002 s. 255.  
162 Oja, 1999, s. 18. 
163 0ja, 2000, s. 29.  
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10 Avslutande diskussion  

När det kommer till hur man talade om de kloka i olika positioner i samhället så kan man 

alltså se att samtalet fördes framför allt i två riktningar, positivt tal kring de klokas hjälp och 

negativt tal kring de klokas person. Denna tudelade bild av kloka som ett nödvändigt ont är 

något som även tidigare forskning har lyft fram.164   

Tidigare forskare talade om hur synen på de kloka påverkades av det samhälle de levde i, de 

lyfter framför allt kyrkan som en viktig samhällsfaktor när det kommer till hur man talar om 

kloka.165 Detta är något som har kunnat ses även i denna uppsatsens material. En 

samhällskoppling som tidigare forskning inte gjort i någon större grad är kopplingen mellan 

bristen på ordningsmakt och hur detta formade mentaliteten kring de kloka.  

Materialet visade tydligt att det fanns en koppling mellan hur man talade kring de kloka och 

den rådande samhällsmentaliteten. Samhällets strukturer formar människors 

livsförutsättningar, vilket i sin tur formar de mentaliteter som finns i ett samhälle. Dessa 

mentaliteter är vad som blir synligt i sägnerna då de visar på vad människor talat om och 

ansett värt att föra vidare. På detta sätt så formar också mentaliteterna samhällsstrukturerna då 

de bidrar till en viss typ av agerande i samhället.166 

I materialet så är det tydligt att de kloka över lag talas om med ett visst mått av oro kring sin 

person, samtidigt som det finns en stor uppskattning för de tjänster de utför. Detta verkar leda 

till att de klokas metoder talas om med ett visst mått av acceptans både när det kommer till 

helande och kontraktmord, eftersom de i båda fallen fyller någon typ av samhällsfunktion.167 

Det är också tydligt att det positiva och negativa samtalet kring kloka stammar ur två olika 

samhällsstrukturer. Kyrkans lära om de klokas ondska och samhällets brist på officiell 

strukturerad hjälp som gör de klokas konster nödvändiga.168 Dessa två motstridande strukturer 

lägger grunden för den delade samhällsmentalitet som kommer till uttryck i materialet.  

Sägner är, enligt tidigare forskning, något som människor valt att föra vidare.169 Detta gör att 

de kan anses vara en tydlig vägvisare kring den samhällsmentalitet som rådde i 

bondesamhället. Tidigare forskning kring sägner lyfter fram hur de är en produkt av den 

                                                   

164 Thangerlini, 2000 s. 15 
165 Oja, 1999, s. 286 och Östling, 2002s. 76. 
166 Dégh, 2001s. 327. 
167 Tillhagen,1977 s. 8.  
168 Östling,2002 s. 45. 
169 Af  Klintberg,2010 s. 12. 
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samtida och föregående diskursen och därmed visar på hur människor tänkte.170 Genom att 

sägnerna talar om de klokas positioner i samhället så säger de också något om de strukturer 

som gav dem en möjlighet att existera och verka. De klokas position som läkare, som lyfts av 

tidigare forskning visar på att det fanns ett behov av medicinsk hjälp som samhällets officiella 

kanaler inte kunde fylla.171 Detta i sin tur tyder på en brist på utbildade läkare och tillgång till 

sjukvård.  

Att man sökte de klokas läkekunskaper speglar också bondesamhällets attityd kring att klara 

sig själva och vara kritiska mot utomstående. De kloka var, enligt tidigare forskning en del av 

lokalsamhället och hade därför en plats i bygemenskapen på ett sätt som en läkare från staden 

inte hade, detta kan mycket väl ha bidragit till att de klokas hjälp behandlades med sådant 

förtroende, vilket i sin tur speglar samhället de levde i.172  

Detsamma gäller de sägner som talar om de kloka i en position som ordningsmakt eller när de 

används för anstiftan av brott. I båda fallen speglar sägnerna en brist på officiella strukturer 

som kunde förhindra brott, eller som kunde vara en fara om man själv hyrde någon för att 

utföra ett brott. Att sägnerna visar på en så pass positiv mentalitet kring att de kloka avslöjar 

och även bestraffar brottslingar tyder på att det fanns ett behov i samhället som de kunde 

fylla.173 

Att detta även spiller över till en något positiv syn på de kloka även när de kan sägas begå 

brott för någon annans räkning är något som är mycket intressant. Sägnerna visar att det tycks 

ha varit accepterat att hyra kloka för att skicka sjukdom på folk och till och med mörda dem 

på magisk väg, så länge detta ansågs vara ett rättmätigt straff för något brott de begått.174 

Att det samtidigt inte tycks accepterat att be kloka att skada oskyldiga visar på att man i 

samhällsmentaliteten till viss del såg även kontraktmord som försvarbara, men endas om de 

kloka utförde dem i ordningsmaktssyfte. Att detta framför allt gäller när den skyldige tillhör 

en minoritetsgrupp speglar naturligtvis också en del av samhällsmentaliteten, formad av 

dåtidens rådande samhällsstrukturer.175   

                                                   

170 Dégh, 2001s. 239. 
171 Tillhagen 1977s. 15. 
172 Tillhagen, 1977s. 47 och Stark, s. 5. 
173 Furuhagen, 2009s. 14. 
174 Informant: Eva Sjökvist, född 1862, upptecknad 1928. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50628  
175 Östling, 2002 s. 255. 

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50628
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/50628
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Sammanfattningsvis så kan man säga att de sätt som de kloka beskrivs i sägnerna är i mångt 

och mycket nästan oberoende av den funktion de för tillfället fyllde. Det handlar istället om 

att de fyllde en funktion över huvud taget, att de fyllde ett hål i samhällsstrukturen som ingen 

annan fyllde.176 Samhällsmentaliteten kring de kloka formas av dessa luckor och de strukturer 

i samhället som skapade dem. oavsett position så beskrivs de kloka i sägnerna förhållandevis 

positivt när det kommer till sin samhällsfunktion, men negativt när det kommer till deras 

personliga karaktär.177 

Allt detta visar på hur de sägner som levt i samhällsmentaliteten speglar de strukturer som 

skapade dem, bristen på läkare och poliser, isolerade samhällen och en misstro mot 

utomstående.178 Dessa olika samhällselement som påverkade människors liv skapade deras 

tankevärld och gav mening åt det de såg.179 På så sätt så kunde de kloka uppskattas när de 

fyllde strukturens hål samtidigt som de bortstöttes när de krockade mot den vägg av 

strukturen som uppgjordes av den kristna kyrkans normer och läror.  

Sägnerna kring de kloka skapar på detta sätt en bild av det samhälle som skapade dem, med 

sina egna strukturer och efterföljande mentaliteter. Där diskursen kring dem visar på hur de 

sågs och hur man förhöll sig till dem, vilket i sin tur visar formen på de ramar som byggde 

upp det dåtida bondesamhället.  

11 Didaktisk reflektion 

Hur man talade kring kloka och hur detta speglade rådande samhällsstrukturer är didaktiskt 

intressant av flera anledningar. De kloka är en del av den svenska historien som inte brukar få 

plats i lektionsplaneringen. Oftast tvingas lärare prioritera de stora historiska händelserna på 

grund av tidsbrist vilket innebär att den typ av vanlig historia som de kloka representerar ofta 

tappas bort.  Det har på senare tid funnits en trend inom historieundervisningen att röra sig 

bort från krig och stora män, för att istället fokusera på vanliga människor och 

samhällsprocesser.180 Många kulturer har någon form av de kloka vilket gör att man som 

lärare kan dra liknelser till flera av de kulturer som är representerade i dagens multikulturella 

                                                   

176 Thangerlini, 2000s. 6. 
177 Informant: Kalle Knut, född 1826, upptecknat 1912. Sägenkartan: http://www.isof.se/om-

oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56239/category/l  
178 Östling, 2002s. 45. 
179 Dégh,2001 s. 325. 
180 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning, Fjärde utgåvan, reviderad, 

Natur & Kultur, Stockholm, 2017, s. 324.  

http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56239/category/l
http://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/record/56239/category/l
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klassrum, inte bara den svenska. Man kan alltså använda de kloka som språngbräda in i en 

större transkulturell diskussion.181 

Det finns också flera delar av kurs- och ämnesplanen i historia för högstadiet och gymnasiet 

som kan uppfyllas av att undervisa om de kloka. I kursplanen för historia på grundskolan står 

det att ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper 

om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.”182  

De kloka är tydligt en del av sitt historiska sammanhang, och eftersom de är en del som 

sticker ut så ger det oss möjlighet att genom dem studera det kringliggande samhället.183 Detta 

är något som kan ge eleverna både kunskap om historiska sammanhang och öka deras 

historiemedvetande. Genom att visa hur dåtidens människor var påverkade av sin egen 

historia så kan man lyfta för eleverna hur detta gäller även för dem.  

Man kan också göra kopplingar till nutid. Det finns även idag människor som hävdar att de 

kan göra övernaturliga saker, hur de behandlas av dagens samhälle gentemot hur 

bondesamhällets kloka behandlades av sin samtid är något som skulle kunna vara mycket 

intressant. Det skulle också kunna göra att ämnet kändes mer relevant för eleverna eftersom 

det ger en förankring i deras egen tid.184 

Något annat som står i historieämnets övergripande syfte för grundskolan är att utbildning i 

historia ska ”bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i 

människors levnadsvillkor och värderingar.”185 De kloka uppstår ur ett specifikt samhälle och 

existerar i en viss samhällskontext som är till stor del byggd av de värderingar som fanns hos 

dåtidens människor.186 Genom att undersöka de klokas plats i samhällsstrukturen och vilka 

                                                   

181 Kursplan för historia på grundskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%

26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1  
182  Kursplan för historia på grundskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%

26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1  
183 Östling, 2002 s. 56. 
184  Kursplan för historia på grundskolan:https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%

26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1  
185 Kursplan för historia på grundskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%

26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1  
186 Oja, 1999, s. 243.  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
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värderingar som underbyggde detta så kan man synliggöra för eleverna hur både samhällets 

och individuella människors värderingar såg annorlunda ut i det svenska bondesamhället och i 

vår egen tid. Att fokusera på detta på lektionstid kan också hjälpa till att uppnå delar ur det 

centrala innehållet för årskurs 7-9, framför allt frågan om ” Hur historia kan användas för att 

förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.”187  

Det är dock inte bara på högstadiet som det finns en relevans i att titta på de kloka och deras 

runtomkringliggande samhällsstrukturer. Enligt ämnesplanen i historia för gymnasiet så ska 

eleverna ges förutsättning att utveckla ” Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 

händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.”188 Framför allt kunskaper om 

tidsperioder och olika perspektiv är relevanta i samband med material kring de kloka.  

För att en elev ska ha kunskaper om en tidsperiod så behöver de ha en förståelse för både de 

små och stora händelserna under tidsperioden. Ofta så har lärare bara tid att fokusera på de 

stora epokdefinierande händelserna. Detta kan dock lämna stora hål i elevens förståelse av de 

historiska förloppen. Varje stor händelse skedde ur en mängd mindre händelser som i sin tur 

uppstod ur helt vanlig vardag. Eleverna behöver ges kunskap även om denna vardag för att få 

en djupare förståelse av en tidsperiod. Att titta på de kloka och deras samhälle kan ge inblick i 

sådan dåtida vardagshistoria. På detta sätt kan eleverna också ges flera olika perspektiv på 

historien genom att titta på hur vanliga människor levde och tänkte, samt hur de som levde i 

detta men ändå inte helt passade in i kategorin vanliga människor. Även de klokas perspektiv 

kan få komma till tals, vilket i sin tur ger en möjlighet att bredda och fördjupa elevernas 

inlevelse och förståelse.189 

I innehållet för gymnasiets kurs historia 1a så står det att elever ska få kännedom om 

”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

                                                   

187  Kursplan för historia på grundskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-

kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%

26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1  
188 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1  
189 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1  
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förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”190  

Människors användning av de kloka i samhället kan sägas vara ett försök till att förbättra sin 

egen situation, inom ramarna för det samhälle som existerade. Genom att skapa ett system där 

kloka fungerade som hjälp i olika situationer tog vanliga människor saken i egna händer och 

löste vardagsproblem som det inte fanns någon tillräcklig officiell plan för att lösa.191 

Materialet kring kloka kan också till viss del sägas ge elever möjlighet att se olika perspektiv 

beroende på social bakgrund.192 Sägnerna kring de kloka är framför allt berättade i och 

representativa för det svenska bondesamhället. Detta innebär att de främst visar på en särskild 

samhällsgrupps perspektiv. Det är inte högadelns tankar som kommer fram utan böndernas.193 

Detta gör att detta material kan bli ett bra komplement till annat material som fokuserar på 

andra samhällsklasser med en annan social bakgrund. Materialet kan också belysa de klokas 

position i bondesamhället vilket ger tillgång till ytterligare ett perspektiv då de ofta behandlas 

som en någorlunda separat grupp inom samhället. 

Sist men inte minst så står det i det centrala innehållet för samma kurs att eleverna ska ges 

möjlighet att lära sig ” Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och 

annan form.”194 Här så kan sägenmaterial från sägenkartan vara mycket didaktiskt relevant. 

Det är en typ av historiskt källmaterial som eleverna inte alltid bes hantera och därför ofta 

saknar kunskap om. Genom att låta dem bekanta sig med sägenmaterial så ger man dem en 

möjlighet att utöka sina färdigheter.  

Sammanfattningsvis så kan man säga att det finns en stor didaktisk relevans i att låta elever på 

både högstadiet och gymnasiet bekanta sig med de kloka och de strukturer som formade deras 

                                                   

190 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1  
191 Tillhagen, 1977s. 25.  
192 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1  
193 Oja, 19995, s. 257.  
194Ämnesplan i historia för gymnasieskolan:  https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1  
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samhälle. Det ger eleverna en möjlighet att utveckla sin förståelse för vardagshistoria, förstå 

olika sociala gruppers perspektiv samt arbeta med en ny typ av källmaterial. Allt detta ger 

eleverna en möjlighet att fördjupa sin förståelse av historien och hur vardagliga människors 

attityder och tankar påverkas av och formar de strukturer som de levde i, strukturer som i sin 

tur kanske kan säga dem något om det samhälle de själva är en del av.      
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